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ISIKUANDMED, MIDA ME KOGUME. Selleks, et saaksime täita oma kutsetööst
tulenevaid kohustusi – selgitada välja Teie kindlustushuvi, koostada
kindlustuspakkumused, väljastada kindlustuslepinguid, teostada arveldusi
võime me kasutada Teie nime, isikukoodi või sünniaega, kontaktandmeid,
elukutset, hobisid, tööandja nime, pangakonto numbrit, reisimisega seonduvat
infot, Teie kodu ja pereliikmeid puudutavat infot ja muid teenuse pakkumiseks
vajalikke andmeid.
KUIDAS TEIE ANDMED MEIENI JÕUAVAD. Esmaseks andmete esitajaks olete
Teie ise. Samuti võivad Teie kohta käivad andmed jõuda meieni meie
koostööpartneritelt ( kindlustusandjatelt, kahjukäsitluse koostööpartneritelt),
ametiasutustelt ( nt politseiamet) või riiklikest registritest (liikluskindlustuse
fond, rahvastikuregister, maanteeamet).
MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID KOGUME. Teie kohta käivate
andmete kogumise eesmärgiks on ainult professionaalne vajadus pakkuda
kvaliteetset kindlustusmaaklerlusteenust.
KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME. Teie andmeid töödeldakse
erinevates kindlustuspakkumiste ja kindlustuslepingu sõlmimise protsessides.
Partnerite ( IT teenuse pakkujad, kindlustusandjad) kaudu kindlustuspäringute
edastamiseks,
pakkumiste
koostamiseks,
poliiside
sõlmimiseks,
kahjujuhtumitega seonduva info edastamiseks olulistele partneritele kellest
sõltub kahjukäsitluse protsess.
ANDMETE SALVESTAMINE JA TURVALISUS. Teie isikuga seonduvaid andmeid
hoitakse elektroonilist tarkvara kasutades senikaua kuni see on vajalik Teie
poolt tellitud kindlustusmaaklerlusteenuse täitmiseks või vastavalt seaduses
sätestatud tähtaegadeni.
Andmeid töötlevad teenusepakkujad on kohustatud tagama andmete
konfidentsiaalsuse ning vältima andmete kuritarvitamist oma töötajate kui ka
kolmandate isikute poolt. Isikuandmete töötlemisel lähtutakse minimaalsuse ja
läbipaistvuse põhimõttest.
ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE. Teie isikuandmed ja
muu isiklik info hoitakse meie ja meie koostööpartnerite poolt salajas.
Kolmandatele osapooltele edastatakse Teiega seonduvat infot vaid siis kui
selleks on seadusest tulenev kohustus, see on meievahelise lepingu täitmiseks
vajalik või Te olete ise meid volitanud seda tegema.
Kolmandateks isikuteks võivad olla pangad ja liisingfirmad, kindlustusandjad,
riigiasutused, IT teenuse osutajad, õigus- ja finantskonsultandid.

ANDMETE MUUTMINE JA KUSTUTAMINE. Kõikide muudatuste kohta palume
teha teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Teil on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise lõpetamist,
edastades sellekohase teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
TEADETE EDASTAMINE. Teated isikuandmete muutmiseks või nende
töötlemise lõpetamiseks palume edastada maakler@premiumkm.ee.
Meie postiaadress on Jaama 1a, Tallinn 11615 Tallinn.

