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Afsnit 1: Storbritannien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 2: Østrig – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 
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Afsnit 3: Belgien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 4: Bulgarien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2020  
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Afsnit 5: Tjekkiet – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs-, 

erhvervsevne- og kriminalitetsforsikring), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 6: Danmark – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



18 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 7: Estland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 8: Finland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 9: Frankrig – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 10:  Tyskland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) 

• oplysninger om strafbare forhold – f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 11:  Grækenland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, forsikring af pårørende (Protected 

Members), livs- og rejseforsikring, ejendoms- og 

ulykkesforsikring) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 12:  Ungarn – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



35 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



36 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 13:  Irland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



39 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  
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Afsnit 14:  Italien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi 

(brandforsikring, SPL High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, SPL High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



42 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 15:  Letland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, forsikring af pårørende (kinship), livs- 

og rejseforsikring, ejendoms- og ansvarsforsikring, SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



44 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



45 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 16:  Litauen – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, livs- og rejseforsikring, forsikringer 

målrettet underholdningsbranchen (P&C Entertainment), 

SPL High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 17:  Holland – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(førerforsikring (undtagelsesvist), SPL High Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, retsbog   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



51 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Afsnit 18:  Norge – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



53 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



54 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Afsnit 19:  Polen – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



56 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



57 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Afsnit 20:  Portugal – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



59 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



60 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Afsnit 21:  Rumænien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



62 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



63 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Afsnit 22:  Slovakiet – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, erhvervsansvarsforsikring, livs- og 

rejseforsikring, ejendoms- og ansvarsforsikring, SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  



65 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 



66 
 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Afsnit 23:  Slovenien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer, 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi, 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist))  

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer, 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret december 2019  
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Afsnit 24:  Spanien – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi, 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), 

livsforsikring for privatpersoner med større formue (SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret […]  
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Afsnit 25:  Sverige – Dansk 

Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Sikrede og fremtidige sikrede 

Kontaktoplysninger • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-mailadresse 

Policeoplysninger • policenummer, 

• relation til forsikringstager, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv. 

• tidligere skader, 

• telematikdata 

Personlige risikooplysninger • køn, 

• fødselsdato, 

• historik over skadesanmeldelser, 

• køretøjets registreringsnummer (f.eks. 

motorkøretøjsforsikring, livsforsikring for privatpersoner 

med større formue (SPL High Net Worth)), 

• erhvervserfaring eller CV (f.eks. 

ledelsesansvarsforsikring), 

• offentligt tilgængelige oplysninger (f.eks. livs- og 

erhvervsevneforsikring, visse typer forsikring mod 

omdømmetab (Disgrace)), 

• fortegnelse over ejendele, bygge- og anlægsforsikring, 

fysiske forhold, sikkerhed, brandsikring og værdi (SPL 

High Net Worth), 

• helbredsoplysninger – f.eks. fysisk og psykisk helbred, 

sygehistorie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. rygning, alkoholforbrug) (samlet sundheds- og 

ulykkesforsikring, affinity-forsikring, livs- og 

rejseforsikring, forsikringer målrettet 

underholdningsbranchen (P&C Entertainment), SPL 

High Net Worth)) 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, oplysninger på straffeattesten 

(ledelsesansvarsforsikring (undtagelsesvist), SPL High 

Net Worth)  
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Betalingsoplysninger • kontooplysninger (hvis du står for at betale 

forsikringspræmien) eller kortoplysninger til brug for 

betaling 

Markedsføringsoplysninger • navn, e-mailadresse, interesseområder / angivelser på 

markedsføringslister, fortegnelser over samtykke eller 

indsigelser mod markedsføring, hjemmesideoplysninger 

(herunder online-kontooplysninger, IP-adresse og 

oplysninger fra browsere) 

Skadesanmeldere 

Policeoplysninger  

(gælder ikke for tredjeparts 

skadesanmeldere) 

• policenummer 

• relation til forsikringstager/sikrede, 

• forsikringspolicens indhold, herunder forsikringssum, 

undtagelser til dækningen mv., 

• tidligere skader 

Oplysninger om skaden • beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen, oplysninger om din mobil og IMEI-

nummer (mobilforsikring), køretøjets 

registreringsnummer (f.eks. motorkøretøjsforsikring, SPL 

High Net Worth) 

• helbredoplysninger - f.eks. oplysninger om din skade, 

lægeerklæring 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. overtrædelser af 

færdselsloven, politirapporter   

Betalingsoplysninger • kontooplysninger til brug for udbetaling 

Oplysninger til bekæmpelse af 

svindel 
• adresse 

• historik over svigagtige skadesanmeldelser, 

• beskrivelse af den hændelse, der giver anledning til 

skadesanmeldelsen 

• oplysninger om strafbare forhold - f.eks. oplysninger på 

straffeattesten 

Samarbejdspartnere og brugere/gæster 
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Kategorier af personoplysninger Oplysninger som vi typisk indsamler 

Kontaktoplysninger • navn, 

• arbejdspladsens adresse, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• titel  

Markedsføring • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• interesseområder / angivelser på markedsføringslister, 

• fortegnelser over samtykke eller indsigelser mod 

markedsføring, 

• hjemmesideoplysninger (herunder online-

kontooplysninger, IP-adresse og oplysninger fra 

browsere)  

Fysiske gæster  • navn, 

• titel, 

• e-mailadresse, 

• telefonnummer, 

• billeder fra overvågningskameraer, 

• allergier mv. (ved arrangementer), 

• oplysninger om handicap (frivillig oplyst) 

Opdateret november 2019  

 


