AMTRUSTS DATABESKYTTELSESPOLITIK
AmTrust (yderligere defineret nedenfor) vil i forbindelse med din interessetilkendegivelse for
forsikring eller underskrivelsen af din forsikring behandle dine personoplysninger. Med "AmTrust"
eller "vi" i denne politik forstås følgende selskaber inden for AmTrust-koncernen: AmTrust Nordic AB
(556737-0431) og AmTrust International Underwriters DAC (169384). Hvert AmTrust-selskab, der
behandler dine personoplysninger, skal betragtes som ansvarlig for behandling af personlige data.
Denne politik er en sammenfatning af, hvordan AmTrust behandler dine personlige data, og hvilke
rettigheder du har i forbindelse med vores databehandling af personoplysninger. Du kan finde mere
detaljeret information om AmTrusts behandling af personoplysninger i vores databeskyttelsespolitik,
som findes på AmTrusts websted: www.amtrustnordic.se, eller du kan få en kopi ved at kontakte
AmTrusts databeskyttelsesansvarlige, som angives tilslut i dette dokument.
1.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

De personoplysninger, vi behandler, er hovedsagelig de oplysninger, du giver os, men kan også
hentes fra tredjepart som f.eks. offentlige optegnelser, en forsikringsmægler, en taksator eller nogen
af vores partnere. De personoplysninger, vi kommer til at behandle om dig, omfatter:
-

generelle identifikation og kontaktoplysninger samt andre oplysninger, der gør det muligt for
os at levere produkter og tjenester til dig

-

finansielle oplysninger og kontooplysninger

-

oplysninger, som vi lovpligtigt skal behandle, såsom oplysninger, der er nødvendige for at
opdage, forebygge og undersøge svindel eller foretage kontrol over økonomiske sanktioner

-

optagede telefonopkald

-

markedsføringspræferencer

I det omfang at sådanne oplysninger er nødvendige, kan vi også indhente følsomme
personoplysninger såsom sundhedsoplysninger og faglig information, forudsat at du har givet dit
samtykke til en sådan behandling.
2.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Behandling af personoplysninger sker først og fremmest, hvis en sådan behandling er nødvendig som
følge af AmTrusts kontraktlige forpligtelser over for dig eller på grund af lovkrav. Vi kan også
behandle personoplysninger for at imødekomme vores legitime interesser, f.eks. markedsføring eller
produktudvikling. Personoplysninger, der ikke længere er nødvendige til de formål, der er angivet i
denne politik, slettes.
3.

Overførsel af personoplysninger

Hvis det skønnes nødvendigt, kan AmTrust oplyse dine personoplysninger til andre selskaber inden
for samme koncern, distributionspartnere, tjenesteudbydere eller statslige og andre offentlige
myndigheder eller organer. Dine personoplysninger kan også behandles uden for EU/EØS. AmTrust
overfører dog kun dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvis modtagerlandet har et
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beskyttelsesniveau, der er anerkendt som tilstrækkeligt af EU, eller hvis modtageren på anden vis er
forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med EU-lovgivningen.
4.

Dine rettigheder

Du har ret til at afvise markedsføring eller ændre dine markedsføringspræferencer, anmode om at se
uddrag af de personoplysninger, vi behandler om dig, tilbagekalde dit samtykke til behandling af
følsomme personoplysninger og indgive klager vedrørende AmTrusts behandling af
personoplysninger til den relevante tilsynsmyndighed for beskyttelse af personlige oplysninger. Du
kan i nogle tilfælde også have ret til at få dine data slettet eller rettet, begrænse eller protestere mod
personlig databehandling, få en kopi af dine personlige oplysninger i et almindeligt anvendt,
maskinlæsbart format (dataoverførbarhed) og modsætte dig automatisk beslutningstagning,
herunder profilering.
Hvis du ønsker at kontakte AmTrust vedrørende vores behandling af personlige data, eller hvis du
ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du kontakte AmTrusts
databeskyttelsesofficer på følgende adresse.
Hvis din henvendelse vedrører AmTrust International Underwriters DAC, skal du skrive til: AmTrust
International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irland
Hvis din henvendelse vedrører AmTrust Nordic AB, skal du skrive til: Data Protection Officer,
AmTrust International, 2 Minister Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB England
AmTrusts komplette databeskyttelsespolitik og kontaktoplysninger for alle AmTrust-selskaber er
tilgængelig på vores websted: www.amtrustnordic.se.
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