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Privatlivspolitik for Salling Group Forsikring A/S
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger her:
Salling Group Forsikring A/S
CVR-nr. 21503886
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
insurance@sallinggroup.com
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vores behandling af dine personoplysninger, herunder videregivelse af dine oplysninger, er nødvendig for
at vi kan opfylde forsikringsaftalerne med de forsikringsselskaber hvor Salling Group har tegnet lovpligtig
arbejdsskadeforsikring. Samt for at vi kan foretage udbedring af din skade/skader og udbetalinger til dig, jf.
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
Skadesagerne omhandler alene personskader på ansatte hos Salling Group A/S med koncernforbundne
selskaber.
Når vi behandler personskader, kan vi alt efter den konkrete skade behandle oplysninger om dig som
tilskadekomne, samt oplysninger om personer som ikke er tilskadekomne. Sådanne personer kan fx være
anmelder/arbejdsgiver, gerningsmænd, skadevolder, vidner, begunstigede, repræsentanter,
betalingsmodtagere mfl. Det kan også være oplysninger om personer omtalt i skadesanmeldelsen. Vi
registrerer deres personoplysninger på skadesagen til behandling af skaden og krav afledt heraf, jf.
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f,
med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores
eller tredjemands.
For så vidt angår følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger) behandler vi disse i forbindelse med
behandling af skaden og krav afledt heraf efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f foruden i
sjældne tilfælde efter art. 9, stk. 2, litra c.
Såfremt vi videregiver helbredsoplysninger til andre som led i sagsbehandlingen, gør vi enten dette på
baggrund af den pågældendes samtykke, jf. dataforordningens art. 9. stk. 2, litra a og §119, stk. 1 i lov om
finansiel virksomhed, eller med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav,
hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadesbehandlingen eller som er afledt heraf, jf.
databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og §117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed.
Dit cpr-nr. behandler vi i forbindelse med skaden og krav afledt heraf efter databeskyttelseslovens §11, stk.
2, nr. 4 jf. §7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f. Videregivelse af dit CPR-nr. kan vi
herudover foretage til partnere, der varetager administrative opgaver for os, jf. §118, stk. 1, i lov om
finansiel virksomhed, ligesom vi kan videregive CPR-nr., når dette andre steder følger af lovgivningen, jf.
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databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 1, eller når videregivelsen er at naturligt led i vores normale drift og
er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig, eller når videregivelsen kræves af en
offentlig myndighed (fx Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) jf. databeskyttelseslovens §11, stk. 2 nr. 3.
Vi behandler dine personoplysninger relateret til skader og aktiviteter afledt heraf til brug for opfyldelse af
lov- og myndighedskrav til at kunne drive forsvarlig forsikringsvirksomhed, samt dokumentationskrav og
indberetningskrav til myndigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, henholdsvis art. 9,
stk. 2, litra g, i forhold til behandling af følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger), for at opfylde
vores retlige forpligtelser, hvilket er nødvendigt af hensyn til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser,
som forsikringsbranchen er underlagt efter lovgivningen.
For så vidt angår datagrundlag med personoplysninger til brug for statistikker til myndighedsindberetninger
og sikring af vores forsikringsmæssige risici og hensættelser, anvendes tillige databeskyttelsesforordningens
art. 89, jf. databeskyttelseslovens § 10 som retligt grundlag, da det er af væsentlig samfundsmæssig
betydning, at forsikringsselskaber ikke påtager sig risici og fastsætter præmier på et grundlag, som ikke
rummer en meget høj grad af sikkerhed for, at selskaberne kan honorere deres forpligtelser både på kort
og lang sigt. Dette nødvendiggør et personhenførbart datagrundlag til at kunne foretage disse beregninger,
vurderinger og indberetninger.
Retsgrundlaget for vores modtagelse af dine personoplysninger følger af:
•
•
•

Ifølge Arbejdsskadesikringslovens § 31, stk. 1 skal en arbejdsgiver anmelde, en skade der antages at
kunne begrunde krav på ydelser efter loven.
Ifølge Arbejdsskadesikringslovens § 48 har enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger
personer som nævnt i arbejdsskadesikringslovens §2, sikringspligt efter loven for disse personer.
Ifølge Arbejdsskadesikringslovens §50, skal en sikringspligtig arbejdsgiver overføre deres risiko for
ulykker til en forsikringsselskab, der tegner ulykkesforsikring efter arbejdsskadesikringsloven.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
-

Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
Bankoplysninger, herunder reg. og kontonummer
Helbredsoplysninger og cpr.nr.
Afgørelser i skadesagerne fra myndighederne

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
•
•
•
•

Databehandlere som administrer og udfører alle nødvendige relevante processer/opgaver og
transaktioner/regnskaber/rapporteringer mv., som er krævet for driften af Salling Group Forsikring.
Databehandlere som leverer services til intern databehandling, det kan fx være leverandører af
softwareløsninger der muliggør opbevaring og behandlingen af sagerne.
Databehandlere der behandler data eksternt, det kan fx være aktuarservice.
Revisorer, advokater og andre rådgivere
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Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Salling Group Forsikrings databehandlere må ikke behandle eller anvende personoplysningerne til andre
formål end angivet, herunder overføre personoplysningerne til et tredjeland eller en international
organisation, medmindre databehandleren er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en
medlemsstat, som databehandleren er underlagt. I givet fald skal databehandleren skriftligt underrette
Salling Group Forsikring om denne juridiske forpligtelse, forinden behandlingen påbegyndes, medmindre
pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
• De oplysninger du selv eller din arbejdsgiver/afdelingschef har oplyst i forbindelse med
anmeldelsen af arbejdsskaden i InsuBiz.
• Oplysninger vi modtager fra dig direkte, eller via henvendelse fra en repræsentant fx via din
fagforening.
• Myndighederne
• AIG og If forsikring
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 30 år fra ulykkestidspunktet, jf. forældelsesfristen på personskader,
forældelsesloven § 3, stk. 3, nr. 1.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her insurance@sallinggroup.com

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.
Bemærk, at hvis du beder om at blive slettet, kan vi alligevel være forpligtet til at opbevare visse af dine
oplysninger, jf. ovenfor om opbevaring.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Version: 1
Dato: 26-08-2019

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

