POLITIKA ZASEBNOSTI IN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV NA
SPLETNEM MESTU
VARCUJ24.SI
1. Splošne določbe
V postopku uporabe spletnega mesta varcuj24.si (v nadaljevanju: spletno mesto),
podjetje Varčuj24, zavarovalniško zastopanje, d.o.o., Plese 9A, 9000 Murska Sobota
(v nadaljevanju: upravljavec) od uporabnikov spletnega mesta pridobi nekatere
osebne podatke, navedene v nadaljevanju tega dokumenta.
Upravljavec bo z osebnimi podatki uporabnikov upravljal v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov, splošnimi akti upravljavca in Politiko zasebnosti in
varovanja osebnih podatkov na spletnem mestu varcuj24.si (v nadaljevanju:
politika zasebnosti). Politika zasebnosti opredeljuje način in metode, uporabljene
v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov
uporabnikov spletnega mesta.
Upravljavec pridobiva in obdeluje osebne podatke za svoje namene, ki vključujejo
hrambo in obdelavo osebnih podatkov za namene komuniciranja z uporabniki
spletnega mesta, ter za posredovanje oglasnih in komercialnih sporočil s področja
zavarovalništva.
Upravljavec obenem pridobiva in obdeluje osebne podatke za potrebe posredovanja
posameznim zavarovalnicam, s katerimi ima upravljavec kot zavarovalniški zastopnik
sklenjeno pogodbo o zastopanju v zavarovalništvu. Uporabniki spletnega mesta, ki
vnesejo svoje osebne podatke v postopku registracije in v postopku sklepanja
posamezne zavarovalniške pogodbe, izrecno soglašajo, da lahko upravljavec in
posamezna zavarovalnica, ki jo upravljavec zastopa in ki je navedena v splošnih
pogojih poslovanja spletnega mesta, osebne podatke obdelujejo in uporabljajo v
skladu z zakonom in to politiko zasebnosti. Nadalje se za uporabo osebnih podatkov
uporabljajo splošni akti posamezne zavarovalnice, s katero uporabnik spletnega
mesta sklene pogodbo o zavarovanju. Splošni pogoji in politika zasebnosti
posamezne zavarovalnice so navedeni na spletnem mestu poleg naziva
zavarovalnice.
2. Osebni podatki
Podatki, ki jih upravljavec pridobi od uporabnikov, so odvisni od vrste zavarovalnega
produkta, dostopnega na spletnem mestu.
2.1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
Uporabniki spletnega mesta morajo vnesti naslednje obvezne podatke:
ime in priimek
spol
naslov bivališča
pošto
EMŠO
e-poštni naslov
telefon
davčno številko (pri določenih zavarovalnicah)

številko kartice zdravstvenega zavarovanja
plačilne podatke (odvisno od zavarovalnice in statusa zavarovanca): naziv
delodajalca, številko pokojnine, transakcijski račun pri trajnem plačilnem nalogu
Uporabniki lahko dodajo na spletnem mestu naslednje podatke:
davčno številko (pri določenih zavarovalnicah)
2.2 Zavarovanje za tujino
Uporabniki spletnega mesta morajo vnesti naslednje obvezne podatke:
ime in priimek
datum rojstva
spol
naslov bivališča
pošto
e-poštni naslov
telefon
davčno številko (pri določenih zavarovalnicah)
Uporabniki lahko dodajo na spletnem mestu naslednje podatke:
državo prebivališča (pri določenih zavarovalnicah)
številko kartice zdravstvenega zavarovanja (pri določenih zavarovalnicah)
2.3 Nezgodno zavarovanje
Uporabniki spletnega mesta morajo vnesti naslednje obvezne podatke:
ime in priimek
EMŠO
naslov bivališča
pošto
davčno številko
naziv vrtca/šola/visokošolske organizacije
telefonsko številko
e-poštni naslov
2.4 Registracija na spletnem mestu
Uporabniki morajo v postopku registracije na spletnem mestu vnesti naslednje
obvezne podatke:
e-poštni naslov
geslo
Uporabniki lahko dodajo na spletnem mestu pri osebnih nastavitvah naslednje
podatke:

ime in priimek
datum rojstva
spol
pošta
3. Uporaba osebnih podatkov
Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnika, poveže z
drugimi osebnimi podatki uporabnikov, ki jih pridobi v javno dostopnih
bazah podatkov, kot je npr. javni telefonski imenik in druge javno
dostopne baze in zbirke osebnih podatkov, s čimer uporabnik z vnosom
svojih podatkov v okviru spletnega mesta izrecno soglaša.
Vsi pridobljeni osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno za poslovne,
promocijske in informacijske namene upravljavca in z upravljavcem povezanih oseb
(zavarovalnic) ter za administracijo storitev, ki jih upravljavec zagotavlja uporabniku.
Osebne podatke bo upravljavec uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih
je z vašim privoljenjem zbiral, oziroma na zahtevo uradnih organov Republike
Slovenije.
Upravljavec in posamezne zavarovalnice zbirajo, obdelujejo in posredujejo osebne
podatke za naslednje namene in dejavnosti:
-

vodenje uporabnikov spletnega mesta in evidence zavarovancev,
informiranje uporabnikov o ponudbi upravljavca in posameznih zavarovalnic,
posredovanja podatkov povezanim osebam za namene informiranja
uporabnikov o njihovi ponudbi.

Upravljavec lahko zbira določene podatke o obisku, kot so ime ponudnika internetnih
storitev in naslov IP, prek katerega uporabnik dostopa do interneta, datum in ura, ko
uporabnik dostopa do mesta, strani, ki jih obišče na spletnem mestu in spletni
naslov, neposredno s katerega uporabnik pride na spletno mesto.
Za namene internih raziskav lahko upravljavec podatke o obiskih spletnega mesta
združi z anonimnimi demografskimi podatki. V nekaterih delih spletnega mesta z
omejenim dostopom, bo upravljavec podatke o obiskih spletnega mesta združil z
osebnimi podatki, da bi vam lahko ponudili vsebino, prilagojeno po meri.
4. Končne določbe
Upravljavec lahko osebne podatke razkrije, če jo to določeno v zakonu ali drugem
prisilnem predpisu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:
(1) skladnost z zakonskimi odredbami ali sodnimi postopki proti upravljavcu oziroma
posamezni zavarovalnici ali spletnemu mestu;
(2) zaščito in varovanje pravic ali lastnine upravljavca in posameznih zavarovalnic; ali
(3) ukrepanje v nujnih okoliščinah za zaščito osebne varnosti zaposlenih pri
upravljavcu ali posrednikov, uporabnikov izdelkov ali storitev upravljavca ali javnosti.

Z uporabo spletnega mesta uporabniki soglašajo in razumejo, da upravljavec ne
more zagotoviti popolne varnosti ali zasebnosti podatkov, ki se prenašajo preko
spleta ali elektronske pošte.
Uporabniki imajo kadarkoli pravico zahtevati od Upravljavca, da njihove osebne
podatke izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov Upravljavca. Zahtevo morajo
posredovati na e-poštni naslov: info@varcuj24.si. Upravljavec se zaveže, da bo
osebne podatke izbrisal najkasneje v 8 delovnih dneh od prejema zahteve. V
primeru, da želi uporabnik izbrisati svoje podatke iz baz podatkov posameznih
zavarovalnic, mora zahtevo za izbris posredovati posamezni zavarovalnici,
upoštevajoč določbe splošnih aktov s področja varstva osebnih podatkov posameznih
zavarovalnic in določb pogodb o zavarovanju, ki jih ima uporabnik sklenjene s
posamezno zavarovalnico.
To politiko zasebnosti lahko upravljavec občasno posodobi. Vselej se za razmerje
med uporabnikom spletnega mesta in upravljavcem v povezavi z osebnimi podatki
uporabnika spletnega mesta uporablja zadnja verzija tega dokumenta.
Ta politika zasebnosti se uporablja v povezavi z drugimi splošnimi akti in pravili
upravljavca, kot npr. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Katalog zbirk osebnih
podatkov, Splošni pogoji poslovanja itd. Seznam vseh aktov je na voljo pri
upravljavcu.
Upravljavec:
Varčuj24, d. o. o.
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