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HOROLEZECTVO/TURISTIKA

Nevpisujte text – miesto pre čiarový kód

GDPR 07/2018

MENO A PRIEZVISKO ZÁUJEMCU O POISTENIE: . . . . . . . . ...........................................................................
RODNÉ ČÍSLO: ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................................................
ČÍSLO NPZ: ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................................................
1. Uveďte všetky typy horolezectva, ktoré praktizujete:
a) B ouldering, Indoorové lezenie na umelých stenách, Trekking, Via ferrata, Športové lezenie, Alpské lezenie, Scrambling (výstup s pomocou
rúk), Turistika na snežniciach
Lyžiarske/Snowboardové túry:
Ako dlho (odkedy):
Priemerný počet dní za rok:
Lezenie v ľade:
Ako dlho (odkedy):
Priemerný počet dní za rok:
Big wall lezenie:
Ako dlho (odkedy):
Priemerný počet dní za rok:
Tradičné horské lezenie (Mountaineering):
Ako dlho (odkedy):
Priemerný počet dní za rok:
Lezenie po stavbách (Buildering):
Ako dlho (odkedy):
Priemerný počet dní za rok:
b) Expedície:
Iné:
2. Leziete sám alebo leziete bez lana?
Solo pokusy?
Koľko pokusov?
Free Solo (bez použitia lana a iných istiacich pomôcok)?
3. Aká je Vaša najvyššia dosiahnutá nadmorská výška?
Menej ako 5,300 metrov
Menej ako 7,000 metrov
Viac ako 7,000 metrov
4. Venujete sa horolezectvu v niektorých z nasledujúcich oblastí?
a) Antarktída
b) Arktída
c) Grónsko
d) Aljaška
e) iné
5. V ktorej z uvedených oblastí leziete?
a) Európa
b) Afrika
c) Ázia
d) Severná Amerika
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e) Južná Amerika
f) Oceánia
g) Iná oblasť (špecifikujte):
6. Venujete sa lezeniu profesionálne?
7. Je lezenie súčasťou Vašej práce, či pracovnej činnosti?
8. Plánujete v najbližších 12 mesiacoch typ lezenia, horolezectva iný ako ste uviedli vyššie v dotazníku (doteraz)?
9. V prípade, že ste odpovedali kladne na otázku č. 7 špecifikujte svoju profesiu?
a) Podrobný popis práce:
b) Pracujete na plný úväzok alebo na polovičný úväzok?
c) Pracujete ako SZČO?
10. Vyplniť len v prípade kladnej odpovede na bod č. 1 b) alebo v prípade, že ste sa venovali lezeniu, horolezectvu v nadmorskej
výške vyššej ako 7,000 metrov.
a) Plánujete expedíciu alebo aktivitu v odľahlej oblasti?
V prípade, že ste odpovedal ÁNO uveďte oblasť do ktorej plánujete expedíciu:
Druh plánovanej verejnej dopravy:
Kto organizuje expedíciu?
Uveďte požadovanú výstroj na expedíciu:
Bude expedícia sprevádzaná podporným tímom (horský vodca, sherpa, lekár, sprievodca)?
Akým spôsobom sa pripravujete (fyzický tréning, vedomosti)?
Akú maximálnu nadmorskú výšku plánujete zdolať?
Aká je maximálna vzdialenosť/rozdiel medzi základným táborom a miestom určenia/vrcholom?
Uveďte očakávanú oficiálnu úroveň obtiažnosti cesty výstupu:
Uveďte plánovanú schému záchranného programu v prípade núdze:
b) Zúčastnili ste sa už v minulosti expedície, či aktivitám v odľahlej oblasti?
Kde?
Ako často a kedy?
Kto organizoval expedíciu?
Bola expedícia sprevádzaná podporným tímom (horský vodca, sherpa, lekár)?
Uveďte dosiahnutú maximálnu nadmorskú výšku:
Aká bola maximálna vzdialenosť/rozdiel medzi základným táborom a miestom určenia/vrcholom?

Podpisom potvrdzujem, že som na vyššie uvedené otázky odpovedal úplne a pravdivo. Prehlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som sa
oboznámil s Informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Doplnenia údajov.
Dátum ....................................................

Podpis ....................................................
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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Prevádzkovateľ osobných údajov
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 , Slovenská republika, IČO: 31 383 408,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 757/B (ďalej len „Wüstenrot“).
Wüstenrot má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek
obrátiť, a to písomne na adrese Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 alebo
elektronicky na adrese DPO@wuestenrot.sk.

-

2. Účely spracúvania osobných údajov zo strany Wüstenrot
- uzatváranie, evidencia a správa poistných zmlúv, vrátane starostlivosti
o klienta (napr. klientsky portál)
- zaistenie
- likvidácia poistných udalostí
- riešenie sťažností
- aktívne súdne spory, pasívne súdne spory, mimosúdne vymáhanie pohľadávok
- reporting, výpočet kapitálových požiadaviek,
- štatistické spracovanie
- riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti
- evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie
- identifikácia klienta a jeho zástupcov na účely vykonania starostlivosti vo
vzťahu ku klientovi
- spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva
- ponuka produktov a služieb v rámci marketingu, spotrebiteľské súťaže
- správa registratúry
- výkon vnútorného auditu, výkon súladu s predpismi, výkon riadenia rizík
- spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
3. Právny základ
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie
zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene
informácií o finančných účtoch na účely správy daní a zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie poistnej zmluvy,
oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov
Wüstenrot (najmä účel riadenia rizika podvodu) a súhlas (najmä pre účely
marketingu, spotrebiteľské súťaže).
Ak klient odmietne poskytnúť Wüstenrotu osobné údaje požadované na základe zákona, je Wüstenrot povinný s ním odmietnuť uzatvoriť poistnú zmluvu.
4.
-

zaisťovne
advokátske kancelárie
posudkoví lekári
orgány verejnej moci
znalci
Slovenská asociácia poisťovní
Národná banka Slovenska
a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre Wüstenrot na základe zmluvy
o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny priebežne aktualizovaný zoznam príjemcov nájdete na www.wuestenrot.sk v časti Ochrana osobných
údajov
5. Doba uchovávania osobných údajov

Wüstenrot je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu
stanovenú zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve t. j. počas trvania poistenia a po zániku poistenia po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu
v zmysle príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.
6. Práva dotknutej osoby
-

právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
- právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Wüstenrotu si dotknutá osoba môže
svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými
prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá
osoba preukázala svoju totožnosť.
7. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
pri spracúvaní osobných údajov

Wüstenrot vykonáva v rámci svojej činnosti aj tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie vo vybraných procesoch. Automatizované spracúvanie je
také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad softvér, elektronické kalkulačky a pod.
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje na účel riadneho uzavretia poistnej zmluvy, kalkulácie poistného a správy poistnej zmluvy.
finanční agenti
poskytovatelia IT služieb
Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke www.wuestenrot.sk
asistenčné spoločnosti
v časti Ochrana osobných údajov a tiež na obchodných miestach Wüstenrotu.
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