Informações sobre a proteção de seus dados referente ao seguro de pneus
Além dos Termos e Condições e das informações do produto, você recebe este documento que lhe fornece informações sobre o
processamento e uso de seus dados.

1. Responsável
1.1 O responsável pelo processamento dos seus dados
pessoais é a i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D10119 Berlim. E-mail: info@i-surance.eu; tel. +49 30
2390 4770. (a seguir denominado "i-surance").
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.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Finalidade e base jurídica do processamento de
dados
A i-surance desempenha funções definidas no seu
contrato de seguro coletivo com o seu revendedor de
pneus online para lhe garantir, enquanto pessoa
segurada, a cobertura de seguro do(s) seu(s) pneu(s).
A i-surance processa os seus dados para a execução de
um contrato do qual você é parte ou para tomar
medidas a seu pedido antes da celebração de um
contrato (artigo 6.º, n.º 1, alínea b), subalínea b), do
GDPR). A execução do contrato inclui o cumprimento
da cobertura de seguro, tratamento de sinistros e
processamento de reclamações.
Por estes motivos, seus dados pessoais (por exemplo,
nome e morada) e os dados de seus pneus comprados
(por exemplo, tipo, fabricante, modelo, preço de
compra) serão registrados e processados pela isurance.
Em caso de apresentação de um sinistro, podemos
pedir-lhe que nos forneça os seus dados bancários
(por exemplo, IBAN) para liquidar o seu sinistro.
Além disso, os seus dados podem ser utilizados para
avaliações estatísticas, especialmente de prémios de
seguros e indemnizações, bem como para o
cumprimento de obrigações legais.
O processamento dos seus dados ocorre sempre na
medida do necessário e é necessário para a celebração
e execução do contrato.
Os seus dados são registados online quando inseridos
durante o processo de compra de pneus.

3. Destinatário dos dados
3.1 O i-surance processa seus dados conforme descrito na
seção 2 e também pode envolver sua matriz (i-surance
AG, Seefeldstr. 283A, 8008 Zurique, Suíça) no
cumprimento do contrato. Neste caso, existem
acordos, na medida em que sejam necessários, para
garantir que medidas adequadas de proteção de
dados e segurança da informação estejam sempre em
vigor.
3.2 Os seus dados pessoais serão disponibilizados à isurance online para a celebração do contrato e
liquidação de quaisquer reclamações. Isto permite-lhe
celebrar o seu contrato e apresentar reclamações
online.
3.3 Os seus dados serão fornecidos à seguradora, Great
Lakes Insurance SE, Königinstraße 107, 80802
München, para que a seguradora possa garantir a sua

cobertura de seguro de acordo com a regulamentação
aplicável. A Great Lakes Insurance SE é uma subsidiária
da Munich Re e pode transmitir os seus dados à sua
matriz ou filial no país ou no estrangeiro para análises
estatísticas e para cumprir a regulamentação. Mais
informações podem ser obtidas sobre a política de
privacidade da Great Lakes Insurance SE.
4. Quadro jurídico da transmissão de dados
Em todos os casos, a transmissão de dados será efectuada
em conformidade com os requisitos legais em vigor
aplicáveis.
5. Transmissão de dados no exterior
Para o cumprimento do contrato, pode ser necessário
transmitir dados às empresas matrizes ou afiliadas da isurance ou da seguradora dentro da União Europeia e Suíça.
Não haverá transmissão de dados para países terceiros fora
da União Europeia.
6. Direitos das partes interessadas
Se os requisitos legais forem cumpridos, você tem um
grande número de direitos, incluindo ser informado sobre
os dados que processamos, ter seus dados corrigidos, ter
seus dados apagados, ter seus dados transferidos, ter seus
dados transferidos, restringir o processamento, revogar o
consentimento dado a qualquer momento com efeito
futuro ou se opor a determinado processamento de dados
(caso o consentimento tenha sido previamente concedido)
e receber uma cópia de seus dados. Para exercer estes
direitos ou para obter mais informações sobre o
processamento de dados, entre em contato com datasecurity@i-surance.eu ou, alternativamente, com o
responsável pela proteção de dados da seguradora. Além
disso, você tem o direito de apresentar reclamações às
autoridades de supervisão a qualquer momento.
7.

Armazenamento e retenção de dados após a
cessação da cobertura de seguro
Após a rescisão do contrato, os seus dados serão
armazenados pela i-surance GmbH por um período máximo
de dez anos, de acordo com o período de retenção legal.
Este período começa no final do ano em que a rescisão
entrou em vigor. A base legal para isso é um interesse
justificado na defesa contra reivindicações legais (Art. 6 par.
1 lit. f GDPR) e no cumprimento de uma obrigação legal a
que o responsável está sujeito (Art. 6 par. 1 lit. c GDPR).
Retenção de dados após o término de sua cobertura de
seguro.
8. Informações complementares
O fornecimento dos seus dados pessoais é necessário para
a celebração do seu contrato. Se os seus dados pessoais não
estiverem disponíveis, não pode ser celebrado consigo
qualquer contrato de seguro. Não haverá qualquer tomada
de decisão ou definição automática de perfis.
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