Privatlivspolitik
Denne politik beskriver hvordan personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet samt dine
rettigheder vedrørende disse personoplysninger. I denne politik refererer ”Vi”, ”Os” eller ”Vores” til HDI
Global Specialty SE, Denmark (herefter HSDB) og dennes agenter, co-assurandører og re-assurandører.
”Du” og ”Deres” refererer til individet, hvis personoplysninger vi behandler.
1. Dataansvarlig
HDI Global Specialty SE
Podbielskistrasse 396
30659 Hannover
Germany
Tel. +49 511 5604-2909
E-mail: contact@hdi-specialty.com

HDI Global Specialty SE er dataansvarlig som defineret i EUs General Data Protection Regulation
(GDPR).
Du kan kontakte vores DPO via ovennævnte kontaktinformationer (venligst attester henvendelsen til
DPO).
2. Personoplysninger vi kan indsamle om dig
2.1. Personlige informationer såsom navn, adresse, kontaktinformationer (inklusiv e-mailadresse og
telefonnummer) køn, civil status, fødselsdato og –sted, nationalitet, arbejdsgiver, jobtitel,
jobhistorik og information om familierelationer).
2.2. Identifikationsnumre udstedt af offentlige instanser, agenturer eller lignende såsom
forsikringsforhold, pas, CPR nummer, skatteidentifikation eller kørekortnummer.
2.3. Finansielle informationer såsom bankkontonummer eller kortnummer, indkomst eller
transaktionshistorik.
2.4. Forsikringspolice informationer inklusiv information om modtagne tilbud og tegnede policer.
2.5. Kredit og data mod svig inklusive kredithistorik, kredit score, sanktioner og strafbare handlinger
og oplysninger modtaget fra forskellige databaser mod svig, der vedrører dig.
2.6. Information om tidligere og nuværende skader (inklusiv i forbindelse med andre afhængige eller
uafhængige forsikringer) som måtte inkludere data om dit helbred, straffesager eller særlige
kategorier af personoplysninger og i nogle tilfælde overvågningsrapporter.
2.7. Teknisk information inklusiv din computers IP adresse.
2.8. Følsomme personoplysninger som har særlig beskyttelse under GDPR, navnlig helbredsdata,
racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning,
fagforeningsmedlemskab, genetiske data, biometriske eller data vedrørende sexliv eller seksuel
orientering.
3. Hvor kan vi indsamle persondata fra
Vi kan indsamle persondata fra forskellige kilder:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Dig (herunder fra tid til anden via optagelser af telefonsamtaler med os)
Dine familiemedlemmer, arbejdsgiver eller agent/repræsentant (herunder din mægler)
Vores agenter, andre forsikringsselskaber, forsikringsmæglere eller genforsikringsselskaber
Kreditreferencebureauer

3.5. Websteder eller softwareapplikationer til brug på computere eller mobile enheder og/eller
indhold på sociale medier, værktøjer og applikationer
3.6. Databaser mod svig, sanktionslister, domstole og andre databaser
3.7. Offentlige instanser
3.8. Ethvert åbent valgregister, eller
3.9. I tilfælde af et krav kan tredjeparter, herunder den eller de andre parter i sagen, vidner,
eksperter, tabsregulatorer, advokater, skadesbehandlere, oversættere, overvågningsagenter,
ingeniører og andre videregive personoplysninger om dig.
4. Den dataansvarlige og databeskyttelseskontakter
Forsikringsmarkedets funktion betyder, at personoplysninger kan deles mellem forsikringsmæglere,
forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og andre markedsaktører. Du kan finde ud af
identiteten af den dataansvarlige eller de dataansvarlige for dine personoplysninger på følgende
måder:
4.1. Hvis du selv har tegnet forsikringen, skal du kontakte databeskyttelseskontakten hos din
forsikringsmægler eller den enhed, du havde kontakt med ved indtegning af forsikringen.
4.2. Hvis din arbejdsgiver eller en anden organisation har tegnet forsikringen til dig, skal du kontakte
den person der er ansvarlig for databeskyttelse hos din arbejdsgiver eller den organisation, der
har tegnet forsikringen for dig.
4.3. Hvis du ikke er forsikringstager eller sikret i policen, skal du kontakte den organisation, der
indsamlede dine personoplysninger.

5. Formål, kategorier, behandlingsgrundlag og modtagere af vores behandling af dine
personoplysninger
5.1. Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
5.1.1. Tilbudsgivning/ikrafttrædelse:


Oprettelse af dig som kunde, herunder ved kontrol af mulig svig, sanktioner, kredit- og
hvidvaskningstjek
Evaluering af risici og tilpasning af disse til passende policevilkår/præmie
Betaling af præmie hvor sikrede er en person




5.1.2. Policeadministration



Kundepleje, herunder kommunikation med dig og sende dig opdateringer
Betalinger til og fra individer

5.1.3. Skadebehandling:




Håndtering af forsikrings- og genforsikringsskader
Forsvare eller retsforfølge juridiske krav eller lovgivningsmæssige procedurer
Undersøgelse eller retsforfølgning af bedrageri

5.1.4. Fornyelser




Kontakt til dig/sikrede for at forny policen/forsikringen
Evaluering af risici og tilpasse dem til passende politikvilkår/præmie
Betaling af præmie hvor sikrede er en person

5.1.5. Andre formål, herunder:





Overholdelse af vores lovgivningsmæssige eller juridiske forpligtelser
Risikomodellering
Gennemførelse af genforsikringskontrakter
Overførsel af forretningsbøger, virksomhedssalg, omstrukturering og reorganisering.

5.2. Vi kan også videregive personoplysninger til følgende ikke-udtømmende liste over modtagere:
genforsikringsselskaber, finansielle institutioner, tjenesteudbydere, entreprenører, agenter,
skattemyndigheder, retshåndhævere og andre regulatorer og koncernselskaber i forbindelse
med ovenstående formål. Du finder den aktuelle liste over tjenesteudbydere og virksomheder,
der behandler personoplysninger her på vores websted eller ved at sende en e-mail til infodk@hdi-specialty.com.
5.3. Vi behandler dine data på baggrund af en af de følgende behandlingsgrundlag:
5.3.1. For at kunne indtegne og vedligeholde forsikringspolicerne, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1,
litra b;
5.3.2. hvor behandlingen er nødvendig for at forfølge vores eller tredjemands legitime
interesser, for hvilken behandling af dine personoplysninger er nødvendig, og som
afbalancerer dine interesser, rettigheder og friheder, herunder for at beskytte dig mod
svindel eller personliggøre forsikringsproduktet til dig, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f; eller
5.3.3.hvor vi har en juridisk forpligtelse hertil f.eks. for at forhindre hvidvaskning af penge, jf.
GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
6. Samtykke
For at indtegne forsikring og håndtere forsikringskrav under visse omstændigheder kan vi blive nødt
til at behandle særlige kategorier af personoplysninger (se 1.8 ovenfor), såsom læge- eller
straffeattester. Indhentelse af dit samtykke til denne behandling kan være nødvendigt, hvorfor vi vil
bede om dette.
Hvor dette er tilfældet, kan du til enhver tid trække dit samtykke til sådan behandling tilbage ved at
underrette info-dk@hdi-specialty.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det dog betyde, at
vi ikke kan tegne forsikring eller betale eventuelle krav.
7. Profilering
Ved beregning af forsikringspræmier kan vi sammenligne dine personoplysninger med andre data
såsom branchegennemsnit eller mønstre for svindel. Dine personoplysninger kan også bruges til at
oprette sådanne andre data for blandt andet at sikre, at præmier stemmer overens med risiko.
Vi kan træffe beslutninger baseret på profilering og uden menneskelig indgriben (kendt som
automatisk beslutningstagning).
8. Opbevaring og tilbageholdelse af dine personoplysninger

Data opbevares af os på servere og i trykt form samt på vores vegne i off-site lagringsfaciliteter. Vi
opbevarer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt og til det formål, som de oprindeligt
blev indsamlet til. Især så længe der er en mulighed for, at enten du eller vi kan fremsætte eller stå over

for juridiske krav i forbindelse med forsikringskontrakterne, eller hvis der er juridiske eller
lovgivningsmæssige grunde til at gemme dine data, skal vi gøre det.

9. International overførsel af personoplysninger
Vi kan være forpligtet til at overføre dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS. Disse
overførsler foretages i overensstemmelse med GDPR.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger ville blive beskyttet, hvis
de blev overført uden for EØS, bedes du kontakte info-dk@hdi-specialty.com.
10. Ændringer
Vi kan fra tid til anden ændre denne privatlivspolitik. Vi giver dig besked, hvis vi foretager væsentlige
ændringer.
11. Dine rettigheder
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte den
relevante databeskyttelseskontakt som forklaret ovenfor. Under visse omstændigheder kan du have
ret til at kræve, at vi:
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

Giver dig yderligere oplysninger om den brug, vi gør af dine personlige data
Giver dig af de personlige data, som vi opbevarer
Tilretter eventuelle unøjagtigheder i de personlige data, vi opbevarer
Sletter eventuelle personlige data som vi ikke længere har et lovligt grundlag til at
opbevare/behandle
Hvis behandlingen kræver dit samtykke, skal du trække dette samtykke tilbage, så vi stopper
den pågældende behandling
Overfører dine personlige data til en anden part
Gør indsigelse mod enhver behandling baseret på de legitime interesser, der er begrundet i
4.3.2 ovenfor, medmindre vores grunde til denne behandling opvejer enhver skade på dine
databeskyttelsesrettigheder
Indsigelse mod automatiseret behandling, herunder profilering
Begræns, hvordan vi behandler eller bruger dine personoplysninger under visse
omstændigheder, f.eks. mens en klage undersøges.

Under visse omstændigheder kan vi være nødt til at begrænse ovenstående rettigheder for at
beskytte den offentlige interesse (f.eks. forebyggelse eller afsløring af kriminalitet) eller vores
interesser (f.eks. juridiske eller retslige privilegier).
Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller vores svar på enhver
anmodning fra dig om at udøve nogen af dine rettigheder, eller hvis du mener, at vi har overtrådt
GDPR, har du ret til at klage til den relevante nationale myndighed via oplysningerne herunder:

Germany (lead supervisory authority)
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover
Phone: +49 (0511) 120 45 00
Fax: +49 (0511) 120 45 99
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de
Website: https://www.lfd.niedersachsen.de
Sweden
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Website: http://www.datainspektionen.se/
Italy
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-mail: garante@garanteprivacy.it
Website: http://www.garanteprivacy.it/
UK
England

Scotland

Wales

Northern Ireland

Information
Commissioner’s
Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113
(local rate) or 01625
545 745 (national
rate)

Information
Commissioner’s
Office
45 Melville Street
Edinburgh
EH3 7HL

Information
Commissioner’s
Office
2nd Floor
Churchill House
Churchill Way
Cardiff CF10 2HH

Information
Commissioner’s
Office
3rd Floor
14 Cromac Place
Belfast
BT7 2JB

Tel: 0131 244 9001

Tel: 029 2067 8400 Tel: 0303 123
1114 (local rate)
028 9027 8757
(national rate)

casework@ico.org.uk

scotland@ico.org.uk

wales@ico.org.uk

ni@ico.org.uk

Denmark
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel. +45 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: https://www.datatilsynet.dk

12. Kontakt
Head Office: Data Protection Officer, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Germany, Tel. +49 511
5604-2909
UK Branch: Legal & Compliance, 10 Fenchurch Street, London, EC3M 3BE, Tel. +44 (20) 7015 4000
Scandinavian Branch: Legal & Compliance, Hantverkargatan 25, P.O Box 22085, SE-104 22 Stockholm,
Tel. +46 8 617-5485
Italian Branch: Data Protection Officer, Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Germany
Denmark Branch: Legal & Compliance, Indiakaj 6, 1. Sal, 2100 København Ø, Danmark

