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Kategorije uporabnikov osebnih podatkov  
 

 

Osebne podatke posameznikov lahko obdelujejo naslednji uporabniki: 

 Prva osebna zavarovalnica, d.d.  

 Pristojni državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti, vključno s 
Slovenskim zavarovalnim združenjem. 

 Zavarovalnica lahko za potrebe izvajanja zavarovalne pogodbe posamezne aktivnosti pri obdelavi osebnih podatkov 
prenese na svoje pogodbene obdelovalce osebnih podatkov tudi zunaj območja držav članic Evropske unije, pri 
čemer zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala sama. V Prvi osebni 
zavarovalnici, d.d, obstaja iznos v tretje države na področju informacijske tehnologije zaradi uporabe licenc in 
programov pri globalnem ponudniku tovrstne programske opreme s sedežem v Združenih državah Amerike. V 
navedenem primeru je bil v celoti uporabljen  naslednji model standardnih pogodbenih klavzul za prenos osebnih 
podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija EU »Model standardnih pogodbenih klavzul in oba dodatka iz Sklepa 
Komisije z dne 5. februarja 2010 o standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s 
sedežem v tretjih državah, v skladu z Direktivo 95/46/ES (prenos podatkov od upravljavca k pogodbenemu 
obdelovalcu)«. Informacijski pooblaščenec RS je Prvi osebni zavarovalnici, d.d., dne 15. 2. 2018 izdal odločbo št. 
0601-3/2018/3, s katero je dovolil iznos osebnih podatkov v tretjo državo, to je družbi Microsoft Corporation, 1 
Microsoft Way, Redmond, WA 98052, ZDA. 

 Druge osebe izključno v primeru, če ste dali privolitev za obdelovanje 

 Druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov 
 

Izvajalci storitev za Prvo osebno zavarovalnico, d.d., ki lahko zanjo v okviru izvajanja pogodbenih 
storitev obdelujejo osebne podatke: 

Vrsta storitve, v okviru katere pogodbeni izvajalec Prve 
osebne zavarovalnice, d.d., obdeluje osebne podatke na 
podlagi sklenjene pogodbe 

Izvajalec oz. kategorije izvajalcev 

Zavarovalno posredovanje in zastopanje Zavarovalni posredniki ali zastopniki, ki s posameznikom 
stopijo v stik v zvezi s predstavitvijo ponudbe s Prvo 
osebno zavarovalnico, d.d. in druga opravila, za katera 
jih pooblasti zavarovalnica, ter imajo s Prvo osebno 
zavarovalnico, d.d., sklenjeno pogodbo o obdelavi 
osebnih podatkov, tako da njihovo delo lahko nadzira 
zavarovalnica 

Pozavarovanje Pozavarovalnice 

Storitve skrbniške banke Abanka, d.d. 

Izvedba plačila premij, izplačila zavarovalnin v zavarovalnih 
primerih 

Ponudniki plačilnih storitev  

Izvedba zunanjega revizijskega pregleda letnega poročila 
Prve osebne zavarovalnice, d.d. 

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. 

Izvajanje zdravstvenih pregledov, pregledov zdravstvene 
dokumentacije 

Zdravniki cenzorji 
Vaš osebni zdravnik 

Pravno svetovanje in zastopanje pred sodišči Odvetniki 

Poštne storitve Ponudniki poštnih storitev 

Zajem in e-hramba Ponudnik storitve in zajema dokumentov, akreditiran pri 
Arhivu Republike Slovenije 

Storitve tiskanja  Ponudniki storitev tiskanja  

Storitve uničevanja zaupne dokumentacije (v papirni in 
digitalni obliki) 

Ponudniki storitev uničevanja zaupne dokumentacije (v 
papirni in digitalni obliki) 

Izvedba storitev v skladu s ponudbo in zavarovalno pogodbo 
(v kolikor je bila ob sklenitvi zavarovalne pogodbe ali 
kasneje s strani posameznika izbrana katera od dodatnih 
storitev) 

Pogodbeni izvajalec zavarovalnice za izvedbo storitev 
pogreba, zdravstvene asistence ali oskrbe na domu, 
izvajalci specialističnih pregledov 

Storitve spletnega gostovanja, spletnih sklepanj in 
elektronskega marketinga (samo v kolikor je bila dana 
osebna privolitev posameznika!) 

Ponudniki storitev spletnega gostovanja, spletnih 
sklepanj in elektronskega marketinga 

 Sendinblue SAS 

 Google Ireland Limited 

 Avant.si d.o.o. 

 Digital Ocean, Inc. 

Storitve pošiljanja SMS sporočil (samo v kolikor je uporabnik 
izbral takšen način obveščanja) 

Ponudnik storitve pošiljanja SMS sporočil, uporaba 
storitve SMSapi.si 

IT storitve (programiranje, pomoč uporabnikom, 
implementacija in posodabljanje programske in strojne 
opreme, e-zajem in e-hramba, informacijska varnost) 

Ponudniki IT storitev (programiranje, pomoč 
uporabnikom, implementacija programske in strojne 
opreme, e-hramba, informacijska varnost) 
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