Při provozování pojišťovací činnosti zpracovává UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „UNIQA“)
osobní údaje, jež jí byly poskytnuty jako pojistiteli v souvislosti s uzavřením pojistné smlouvy
nebo které UNIQA získala jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořila
zpracováním údajů takto získaných za účelem využívání těchto osobních údajů v rámci
předmětu podnikání pojistitele v souladu s ust. § 6 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb. o
pojišťovnictví a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon č.
101/2000“).
Vzhledem k tomu, že UNIQA provádí zpracování osobních údajů jako povinnost uloženou
zvláštním zákonem, je povinna dle zákona č. 101/2000 zajistit zpřístupnění informací týkající
se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií
příjemců a doby uchování.
Rozsah zpracování osobních údajů
UNIQA zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je subjekt údajů (tzn. fyzická osoba, k
níž se osobní údaje vztahují) poskytl zejména v souvislosti s návrhem na uzavření smluvního
či jiného právního vztahu, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním
vztahem uzavřeným mezi subjektem údajů a UNIQA.
Účel zpracování osobních údajů
V rámci činností v pojišťovnictví a činností související s pojišťovací činností podle zákona č.
277/2009 Sb., o pojišťovnictví a některých souvisejících zákonů, zpracovává UNIQA osobní
údaje zejména za následujícími účely: (i) poradenská činnost související s pojištěním
fyzických a právnických osob, (ii) jednání o smluvním vztahu a uzavírání pojistných smluv
podle zvláštního právního předpisu, (iii) správa pojištění, (iv) likvidace pojistných událostí, (v)
poskytování plnění z pojistných smluv, (vi) výběr a vymáhání pojistného, (vii) archivnictví
vedené na základě zvláštního zákona, (viii) předávání osobních údajů do jiných států, a to ve
smyslu § 27 zákona č. 101/2000. Osobní údaje mohou být použity i pro marketingové účely
UNIQA, pokud s tímto subjekt údajů nevysloví písemný nesouhlas.
Doba zpracovávání osobních údajů
UNIQA zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k uplatnění a zajištění všech
práv a povinností plynoucích z pojistného závazkového vztahu nebo s ním souvisejících.
Kategorie subjektů údajů
UNIQA zpracovává osobní údaje klientů a jiných osob (zejména pojistníka, pojištěného,
poškozeného, oprávněné osoby), dále zaměstnanců UNIQA a osob činných pro UNIQA na
základě smlouvy podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a
likvidátorech pojistných událostí, a dále osob činných pro UNIQA na základě jiného
smluvního vztahu.

Kategorie osobních údajů
Adresní a identifikační údaje - jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, číslo
průkazu totožnosti, statní příslušnost, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa,
telefonní a emailové spojení
Citlivé údaje - informace o zdravotním stavu
Popisné údaje - zaměstnání, bankovní spojení
Údaje o jiné osobě - adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítěte, jiné
osoby.
Osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny dodržovat povinnost
mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich
ochraně; tato povinnost trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.
Kategorie příjemců osobních údajů
UNIQA je oprávněna po předcházejícím souhlasu subjektu údajů zpřístupňovat či sdělovat
osobní údaje ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných
peněžních služeb a asociacím těchto subjektů. Subjektům nebo orgánům, které jsou v
souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny od UNIQA požadovat sdělení
osobních údajů je UNIQA povinna tyto údaje sdělit na základě písemné žádosti.
UNIQA zpracovává přesné osobní údaje získané v souladu se zákonem a je-li to nezbytné,
osobní údaje aktualizuje. Za tím účelem jsou osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány,
povinny bezodkladně nahlásit UNIQA jakoukoliv jejich změnu.

