Informações sobre a proteção de dados do seu seguro de pneus
Além dos Termos e Condições, das informações do produto e da apólice de seguro, você recebe este documento que lhe fornece
informações sobre o processamento e uso de seus dados.
1. Responsável
1.1 A responsável pelo processamento dos seus dados pessoais
é a i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlim.
E-mail: delticom@i-surance.eu; Tel. +49 30 2390 4770.
1.2 Você pode contatar o responsável pela proteção de dados
através do e-mail: data-security@i-surance.eu ou por
escrito para o endereço mencionado acima.
2. Finalidade e base jurídica do processamento de dados
2.1 A i-surance fornece um desempenho baseado em nosso
contrato de seguro coletivo com seu revendedor de pneus
on-line para garantir, como segurado, a cobertura de
seguro para seus pneus.
2.2 A i-surance processa seus dados para cumprir com a
cobertura de seguro, especialmente para o tratamento de
declarações de sinistro e tratamento de reclamações.
2.3 Além disso, seus dados podem ser usados para análises
estatísticas, especialmente para cálculos do prêmio e
benefícios de seguro, bem como para o cumprimento das
obrigações legais.
2.4 Por estes motivos, seus dados pessoais (por exemplo, nome
e endereço) e os dados de seus pneus comprados (por
exemplo, tipo, fabricante, modelo, preço de compra) serão
registrados e processados por nós.
2.5 O registro de seus dados é realizado on-line ao comprar os
pneus.
2.6 O fornecimento dos seus dados é necessário para a
conclusão do contrato. Se os dados não forem fornecidos,
a conclusão do contrato não pode ser realizada e, portanto,
a cobertura de seguro não pode ser concretizada.
3. Destinatário dos dados
3.1 A i-surance GmbH é a destinatária dos seus dados, e está
processando seus dados para o cumprimento de sua
cobertura de seguro. Pode nomear a sua empresa
controladora (i-surance AG) ou afiliada (i-surance GmbH
sucursal na Espanha) para o cumprimento da cobertura do
seguro.
3.2 Para a conclusão do contrato e para regulamentar suas
declarações de sinistro, seus dados pessoais serão
disponibilizados para nós on-line. Isso permite concluir seu
contrato diretamente on-line e lidar com as declarações online.
3.3 Os seus dados serão fornecidos à seguradora, Great Lakes
Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 Munique, para que
a seguradora possa garantir a sua cobertura de seguro de
acordo com os regulamentos vigentes. A Great Lakes
Insurance SE é uma empresa subsidiária da Münchner
Rück. A Great Lakes Insurance SE pode transmitir seus
dados para análises estatísticas e para cumprir com os
requisitos regulamentares para sua empresa controladora
ou afiliada no país ou no exterior. Mais informações podem
ser obtidas das informações de proteção de dados da Great
Lakes Insurance SE.
4. Quadro jurídico da transmissão de dados
Em todos os casos, a transmissão de dados será realizada de
acordo com os requisitos legais vigentes.
5. Transmissão de dados no exterior
Para o cumprimento do contrato, pode ser necessário transmitir
dados a empresas controladoras ou afiliadas da i-surance GmbH

ou da seguradora na União Europeia e na Suíça. A transmissão de
dados para países terceiros fora da União Europeia e da Suíça não
será efetuada.
6. Cancelamento
Um consentimento informado entregue para o processamento
de dados pode ser revogado a qualquer momento, escrevendo
para delticom@i-surance.eu, sem afetar a legitimidade do
processamento que foi realizado com base no cumprimento legal
até a revogação. Em caso de revogação, sua cobertura de seguro
expira.
7. Direitos das pessoas interessadas
Você tem uma variedade de direitos das pessoas envolvidas (se
os requisitos legais se aplicarem), para obter informações sobre
os dados que guardamos, para corrigir seus dados, excluir seus
dados, restringir o processamento de seus dados ou inserir uma
objeção contra determinado processamento de dados e para
receber uma cópia dos seus dados. Para exercer esses direitos ou
obter mais informações sobre o processamento de dados,
contate diretamente data-security@i-surance.eu ou o
responsável pela proteção de dados da seguradora. Além disso,
você tem o direito de apresentar uma reclamação a qualquer
momento em uma autoridade controladora.
8.

Retenção de dados após o término de sua cobertura de
seguro
Após o término do seu contrato, seus dados são mantidos, de
acordo com o período de retenção legal, por dez anos na isurance GmbH, calculado após o final do ano em que a rescisão
se tornou efetiva.

