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Del 1:  Storbritannia – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn, 

• adresse, 

• telefonnummer, 

• e-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstakeren, 

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak 

osv., 

• tidligere krav, 

• Telematikk data 

Informasjon om personlig 

risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• kravs historie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-

forsikring, reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, 

"SPL High Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, 

"SPL High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (der du er betaleren av forsikringspremien) 

eller kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon 
• navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak 

osv., 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • navn 

• jobbadresse, 

• jobb-e-post, 

• jobb-telefonnumre, 

• stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• stilling, 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, 

IP-adresse og nettlesergenerert informasjon)  

Besøkende på kontoret • navn 

• stilling, 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• Video-overvåkingsbilder, 

• kostholdspreferanser (for arrangementer), 

• uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert november 2019 
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Del 2:  Østerrike – norsk 

Type informasjon Detaljer om vanligvis innsamlet informasjon 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktdata • navn 

• adresse 

• telefonnummer 

• E-post 

Forsikringsinformasjon • Forsikringsnummer 

• Relasjon til forsikret person 

• Detaljer om forsikringen inkludert forsikret beløp,  

• Eksepsjonelle tilfeller etc., tidligere krav, 

• Telematikkdata 

Informasjon om 

personlig risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Tidligere krav, 

• Kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring), 

• Yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring), 

• Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. for død, 

funksjonshemming og "disgrace" [livsforsikring, uføreforsikring og 

"Disgrace"-forsikring]), 

• Liste over eiendeler, eiendomsutvikling, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest 

Finansiell informasjon • Bankkontoinformasjon (hvis du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortinformasjonen som brukes til faktureringsformål. 
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Type informasjon Detaljer om vanligvis innsamlet informasjon 

Markedsføring • Navn 

• E-post 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til, 

• dokumentasjon over tillatelser for markedsføring, eller 

• markedsføringsgodkjennelser 

• Nettstedsdata 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• Forsikringsnummer, 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• Detaljer om forsikring inkludert  forsikret beløp, 

• Eksepsjonelle tilfeller, etc., tidligere krav 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• Detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet, 

• Detaljer og IMEI-nummer på mobiltelefonen (i tilfelle 

mobiltelefonforsikring), 

• Kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring). 

• Helsedata - f.eks. skadedetaljer, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Detaljer om krav • Kontodetaljer som brukes til betaling 

Finansiell informasjon • Adresse, tidligere falske krav, 

• Detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet 

• Data om straffbare handlinger - for eksempel dommer som fremgår 

av politiattest/rulleblad 

Forretningspartnere, gjester og brukere av gruppenettsteder 

Kontaktdata • Navn 

• Jobbadresse 

• Jobb-E-post, 

• Jobb-telefonnumre, 

• Stilling 
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Type informasjon Detaljer om vanligvis innsamlet informasjon 

Markedsføring • Navn 

• Stilling, 

• E-post, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• Nettstedsdata (inkludert informasjon om elektronisk konto, IP-

adresse og lesergenerert informasjon) 

Besøkende • Navn 

• Stilling, 

• E-post, 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkingsbilder, 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer), 

• Informasjon om funksjonshemming (valgfritt) 
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Del 3:  Belgia – norsk 

Type informasjon  Detaljer som vanligvis registreres/kan behandles om deg 

Kandidater og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse  

Forsikringsinformasjon • Forsikringsnummer, forhold til forsikringstaker, 

forsikringsdetaljer inkludert forsikrede beløp, unntak osv., 

tidligere krav,  

• Telematikkdata  

Informasjon om 

personlig risiko 
• Kjønn, fødselsdato, kravshistorie,  

• Kjøretøyets registreringsnummer(f.eks. motorsykkelforsiking, 

"SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy"-forsikring)  

• Profesjonell bakgrunn eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring), 

• Sammendrag av eiendeler, eierstruktur, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannbeskyttelse og verdi ("SPL Very Wealthy"-

forsikring), 

• Helsedata - f.eks. fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring)  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår i politiattest (ansvarsforsikring for sjåfør, 

"SPL Very Wealthy"-forsikring)  

Finansiell informasjon  • Bankkontodetaljer (hvis du betaler forsikringspremie) eller 

detaljer om kredittkortet ditt som brukes til faktureringsformål  

Markedsføring • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, fil med liste over tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert 

online kontodata, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjepartsfiler 

av et krav)  

• Forsikringsnummer, forhold til forsikringstakeren/forsikrede, 

forsikringsdetaljer inkludert forsikrede beløp, unntak osv., 

tidligere krav  
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Type informasjon  Detaljer som vanligvis registreres/kan behandles om deg 

Detaljer om krav  • Detaljer om hendelsen som gir opphav til et krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

Very Wealthy"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. skadedata, sykejournal  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

rettsprotokoller 

Finansiell informasjon  • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

detaljer om anti-svindel  • Adresse, historie av falske krav, detaljer om hendelsen som gir 

opphav til et krav  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn, jobbadresse, Jobb-e-post, jobb-telefonnummer, arbeid, 

funksjon  

Markedsføring • Navn, stilling, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodata, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon)  

 besøkende på kontoret • Navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer, video-

overvåkningsbilder, kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Funksjonshemmingsdata (frivillig oppgitt) 

Siste oppdatering november 2019 
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Del 4:  Bulgaria – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn, adresse, telefonnummer, e-post 

Forsikringsinformasjon • Forsikringsnummer, forhold til parten til forsikringen, 

forsikringsdetaljer inkludert forsikringsdekning, unntak 

etc., tidligere krav, telematikk data 

Informasjon om personlig risiko • Kjønn, fødselsdato, kravshistorie 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. 

bilforsikring, "SPL High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. 

livsforsikring, uføreforsikring og "Offence"-

forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk 

tilstand, sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL 

High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysisk og psykisk sykdom, 

sykehistorie eller behandlinger, relevante personlige 

vaner (f.eks. røyking, alkoholforbruk) 

• (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - for eksempel 

trafikkovertredelser, dommer som fremgår av 

politiattest 

• (spesielt styreansvar, "SPL High Net Worth"-forsikring) 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) 

eller kredittkortdata som brukes til fakturering 

Markedsføring • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata 

(inkludert online kontodetaljer, IP-adresser og 

nettlesergenerert informasjon) 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon(tredjeparts 

fordringshavere er ekskludert) 
• Forsikringsnummer, forhold til parten til 

forsikringen/forsikrede, forsikringsdetaljer inkludert 

forsikringsdekning, unntak osv., tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelsen som gir opphav til et krav, 

enhetsdetaljer og IMEI-nummer (på mobilenheten), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skader, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. dommer som 

fremgår av politiattest 

Finansiell informasjon • Gjeldende bankkontodetaljer  

Data om anti-svindel • Adresse  

• Historien om tidligere falske krav  

• Detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. dommer som 

fremgår av politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn, jobbadresse, jobb-e-post, jobb-telefonnummer, 

stilling 

Markedsføring • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata 

(inkludert online kontodetaljer, IP-adresser og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på Kontoret • Navn, stilling, e-post, telefonnummer, video-

overvåkningsbilder, kostholdspreferanser (for 

arrangementer), funksjonshemmingsdata (leveres 

frivillig) 

Oppdatert: Desember 2020 
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Del 5:  Tsjekkisk - norsk 

Type informasjon Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Den forsikrede personen 

Kontaktinformasjon • navn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• forhold til forsikrede 

• detaljert informasjon om forsikringen, inkludert summen forsikret, 

unntak, etc. 

• tidligere krav 

• telematikkdata 

Risikorelatert 

informasjon om 

personen 

• kjønn 

• fødselsdato 

• forsikrings kravshistorie 

• sertifikat for kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. 

kjøretøyforsikring, forsikring av personer med høy nettoformue) 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring), 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring, "embezzlement"-forsikring) 

• inventarliste over eiendom, bygging av fast eiendom, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi (forsikring av personer med høy 

nettoformue) 

• helsedata – for eksempel fysisk og psykisk tilstand, 

legemiddelhistorikk og behandlinger, vanene til en bestemt person 

(f.eks. røyking, alkoholforbruk) (kombinert helse- og livsforsikring, 

"Affinity"-forsikring, reiseforsikring, "P&C Entertainment"-

forsikring, forsikring av personer med høy nettoformue) 

• data over straffbare handlinger – f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvarsforsikring (unntakssaker), 

forsikring av personer med høy nettoformue) 

Finansiell informasjon • bankdetaljer (hvis du betaler forsikringspremien) eller detaljer om 

kredittkortet som brukes til fakturering 
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Type informasjon Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• e-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring,  

• nettstedsdata (inkludert elektronisk informasjon om , IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaveren 

Forsikringsinformasjon 

(spar for tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• forhold til forsikrede 

• detaljert informasjon om forsikringen, inkludert summen forsikret, 

unntak, etc. 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljert informasjon om hendelsen som ga opphav til kravet, 

informasjon om telefon og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• helsedata – f.eks. informasjon om skader, sykejournal 

• data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • bankdetaljer for betalingen 

Anti-korrupsjonsdata • adresse 

• historie om falske krav 

• detaljert informasjon om hendelsen som ga opphav til kravet 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere 

Kontaktinformasjon • navn 

• jobbadresse  

• jobb-e-postadresse 

• jobb-telefonnummer  

• stilling 
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Type informasjon Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• stilling 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• nettstedsdata (inkludert elektronisk informasjon om , IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende • navn 

• stilling 

• e-postadresse 

• telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• uføredata (leveres frivillig) 

Oppdatert i november 2019 
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Del 6:  Danmark – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du  betaler for forsikringspremien) 

eller kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • Adresse 

• Historie med falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 



  

  
 

 

 17 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert: November 2019 
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Del 7:  Estland – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravs historikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler  forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring,  nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• Forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • Adresse 

• Historie med falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på Kontoret • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert: November 2019 
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Del 8:  Finland – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• Forsikringsnummer  

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring),Helsedata - f.eks. detaljer om 

skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • Adresse 

• Historien om falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkingsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivilligoppgitt) 

Oppdatert: November 2019 
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Del 9:  Frankrike – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • Adresse 

• Historien om falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stillings 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivilligoppgitt) 

Oppdatert: November 2019 
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Del 10:  Tyskland – norsk 

Type informasjon Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker, 

• detaljer om forsikringen, inkludert sum forsikret, 

• unntak etc., tidligere krav, 

• Telematikkdata 

Informasjon om 

personlig risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• tidligere krav, 

• kjøretøyets registreringsnummer (for eksempel for bilforsikring, 

"SPL High Net Worth"-forsikring [livsforsikring med en enkelt 

premie for høy egenkapital]), 

• yrkeshistorie eller CV (for eksempel for styreansvarforsikring), 

• offentlig tilgjengelig informasjon (for eksempel for Død, 

Funksjonshemming og "disgrace",[livsforsikring, uføreforsikring 

og "Disgrace"-forsikring]), 

• liste over eiendommer, eiendom konstruksjon, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring), 

• helsedata – for eksempel fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie 

og behandling, betydelige personlige vaner (som røyking, 

alkoholforbruk), 

• opplysninger om straffedommer og lovbrudd, som 

trafikkovertredelser, dommer som fremgår av politiattest 

Finansiell informasjon • bankdetaljer (hvis du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortinformasjon som brukes til fakturering 
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Type informasjon Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• dokumentasjon på tillatelser/samtykke for markedsføring eller  

• innsigelser mot markedsføring,  

• Informasjon om nettstedet 

Fordringshavere 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshaver) 

• Forsikringsnummer, 

• Forhold til forsikringstaker / forsikret person, 

• detaljer om forsikringen inkludert sum, 

• unntak mv., tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet, 

• detaljer og IMEI-antall mobiltelefon (for 

mobiltelefonforsikring), 

• kjøretøyets registreringsnummer (for eksempel for bilforsikring, 

"SPL High Net Worth"-forsikring) 

• opplysninger om helse – for eksempel detaljer om skaden, 

sykejournal 

• opplysninger om straffedommer og lovbrudd – for eksempel 

trafikkovertredelser, politirapporter 

Finansiell informasjon • bankdetaljer som brukes til betalinger  

Informasjon om anti-

svindel 
• adresse, tidligere falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet, 

• data knyttet til straffedommer og lovbrudd– som dommer som 

fremgår av politiattest 

Forretningspartnere, gjester og besøkende og nettsted 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Type informasjon Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• stilling 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• dokumentasjon av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring,  Nettstedsinformasjon (inkludert 

nettbankinformasjon, IP-adresse og informasjon opprettet av 

nettleseren) 

Besøkende • navn 

• stilling 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• video-overvåkningsbilder, 

•  matpreferanser(for arrangementer), 

• informasjon om funksjonshemming (valgfri informasjon) 

Oppdatert november 2019 
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Del 11:  Hellas – norsk 

Type informasjon  Informasjon vi vanligvis samler inn  

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn  

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

Informasjon om 

forsikringskontrakt 
• Forsikringsnummer 

• forhold til forsikringstakeren,  

• kontraktens detaljer, inkludert forsikringsbeløp, fritak osv.,  

• tidligere krav,  

• Telematikkdata   

Informasjon om 

personlig risiko  
• kjønn, fødselsdato, kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• tidligere erfaring eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring eller 

personalforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• eiendomsplan, eiendomsbygging, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring), 

• Sensitiv Data 

• Helsedata- for eksempel fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) 

• (helse- og livsforsikring, "Protected Members"-forsikring, 

reiseforsikring, eiendomsforsikring og skadeforsikring) 

• (styreansvarforsikring (spesielt) "SPL High Net Worth"-forsikring)  

Økonomiske data  • Bankkontodetaljer (når du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdetaljer som brukes til debet  

Markedsføring  • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan markedsføres 

til, liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, nettstedsdata, IP-adresse og informasjon generert av 

søkemotoren) 
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Type informasjon  Informasjon vi vanligvis samler inn  

Fordringshaver 

Detaljer for 

forsikringskontrakt 

(unntatt tredjeparter - 

fordringshavere)  

• Forsikringskontraktnummer, forhold til motparten/forsikrede, 

detaljer om forsikringskontrakten, inkludert forsikret beløp, unntak 

osv., tidligere krav  

Kravdata  • detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet, mobiltelefondetaljer 

og IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identification 

Number) kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata – f.eks. detaljer om skade, sykejournal   

Økonomiske data • Detaljer om bankkontoen som brukes til betaling  

Data om anti-svindel  • Adresse, historie med fiktive krav, detaljer om hendelsen som kravet 

er basert på 

Forretningspartnere/medarbeidere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn, jobbadresse, jobb-E-post , jobb-Telefonnumre, stilling 

Markedsføring • navn, stilling, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, liste over tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert 

internettkontodetaljer, IP-adresse og informasjon generert av 

søkemotoren) 

Besøkende på kontoret  • Navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer, bilder, 

kostholdspreferanser (for arrangementer), funksjonshemmingsdata 

(leveres frivillig) 

Oppdatert i desember 2019  
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Del 12:  Ungarn – norsk 

Type informasjon Arten av informasjon som vanligvis samles inn  

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

Forsikringsdetaljer • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker, 

• detaljer om forsikringens innhold, inkludert forsikringsbeløp, unntak 

osv. 

• Telematikk data 

Informasjon relatert 

til personlig risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• liste over eiendeler, konstruksjoner, tilstand, sikkerhet, brannsikkerhet 

og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - for eksempel fysisk og mental tilstand, medisinsk historie, 

behandlinger, relevante vaner (f.eks. røyking, alkoholforbruk) (helse- 

og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, reiseforsikring, "P&C 

Entertainment"-forsikring, "SPL High Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvar (i unntakstilfeller), "SPL High 

Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (hvis du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som kreves for fakturering 
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Type informasjon Arten av informasjon som vanligvis samles inn  

Markedsføring • navn 

• e-postadresse, 

• interesser / liste over hvem det kan markedsføres til, 

• samtykke eller innsigelser angående markedsføringsmateriell, 

• nettstedsdata (inkludert online kontodata, IP-adresse og 

nettleserinformasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsdetaljer 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om innholdet i forsikringen, inkludert forsikringsbeløp, 

unntak osv., 

• kravhistorikk 

Detaljer om krav • Beskrivelse av hendelse som gir opphav til kravet, kjøretøyets 

registreringsnummer, detaljer og IMEI-nummer på telefon 

(mobiltelefonforsikring),  

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. beskrivelse av skade, sykejournal  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data som kreves for 

forebygging av svindel 
• adresse 

• tidligere ubegrunnede krav, 

• detaljer om hendelsen som fører til krav, 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 
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Type informasjon Arten av informasjon som vanligvis samles inn  

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Markedsføring • navn  

• stilling 

• e-postadresse,  

• interesser / liste over hvem det kan markedsføres til,  

• samtykke til eller innsigelser angående markedsføringsmateriell,  

• nettstedsdata (inkludert online kontodata, IP-adresseog 

nettleserinformasjon).  

Besøkende • navn  

• stilling 

• e-postadresse,  

• telefonnummer  

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• funksjonshemming (valgfritt)  

Oppdatert desember 2019 
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Del 13:  Irland – norsk  

Type informasjon Type informasjon som vanligvis samles inn  

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikringsdetaljer • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker, 

• detaljer om innholdet i forsikringen, inkludert forsikringsbeløp, 

unntak osv. 

• Telematikk data 

Informasjon relatert 

til personlig risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - for eksempel fysiske og psykiske forhold, medisinsk 

historie, behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvar (i unntakstilfeller), "SPL High 

Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien)eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Type informasjon Type informasjon som vanligvis samles inn  

Markedsføring • navn 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til, registrering av 

tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot markedsføring 

• nettstedsdata (inkludert online kontodata, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsdetaljer 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • Beskrivelse av hendelse  som gir opphav til kravet, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring),  

• kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring),Helsedata - f.eks. beskrivelse av skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data som kreves for 

forebygging av svindel 
• adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav, 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Type informasjon Type informasjon som vanligvis samles inn  

Markedsføring • navn  

• stillings,  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av  tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, nettstedsdata (inkludert online kontodata, IP-adresse 

og nettlesergenerert informasjon).  

Besøkende • navn  

• stillings,  

• e-postadresse,  

• Telefonnumre   

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• uføredata (frivillig oppgitt)  

Oppdatert november 2019 
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Del 14:  Italia – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• etternavn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstakeren, 

• detaljer om forsikring, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• tidligere krav, 

• Telematikk data 

Informasjon om personlig 

risiko 
• kjønn, 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (bilforsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring), 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. død, 

funksjonshemming, skam),  

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet,, brannsikkerhet og verdi (Brannforsikring, ("SPL 

High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "SPL High Net Worth"-forsikring 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer  (der du betalerforsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • navn  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring,  

•  nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om forsikring, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelse som gir opphav til krav, kjøretøyets 

registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter   

Finansiell informasjon •  Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav, 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn eller firmanavn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn, 

• stilling 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring, , 

• nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon)  

Besøkende på kontoret • navn 

• stilling, 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• uføredata (frivilligoppgitt) 

Oppdatert desember 2019 
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Del 15:  Latvia – norsk 

Type informasjon Beskrivelse av informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• etternavn 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikring • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstakeren, 

• forsikringsdata, 

• inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• tidligere programmer, 

• Telematikkdata 

Informasjon • kjønn, 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (for eksempel bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (for eksempel styreansvarsforiskring), 

• offentlig tilgjengelig informasjon (for eksempel livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring),  

• liste over tilbehør, eiendomsbygging, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdier("SPL High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata, for eksempel fysisk og psykisk tilstand, helsehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (for eksempel røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, eiendomsforsikring, ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL High Net 

Worth"-forsikring)  

Informasjon om 

personlig risiko 
• bankkontodata (hvis du er forsikringstaker) eller 

kredittkortopplysninger som brukes til faktura 

Finansiell informasjon • navn, e-postadresse, 

• interesse / liste over hvem det kan markedsføres til, 
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Type informasjon Beskrivelse av informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Fordringshaver 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• forhold til forsikringstaker / forsikret, 

• forsikringsdata, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelser som gir opphav til krav, detaljer om telefonrør 

og IMEI-nummer 

• (Mobiltelefonforsikring), registreringsnummer for kjøretøy (f.eks. 

bilforsikring, "SPL High Net Worth"-forsikring), 

•  Helsedata – f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. trafikkovertredelse, 

politirapport 

Finansiell informasjon •  bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om bekjempelse 

av svindel 
• adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Markedsføring • navn 

• stilling  

• e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, , nettstedsdetaljer (inkludert online kontodata, IP-

adresse og informasjon generert av nettleseren) 
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Type informasjon Beskrivelse av informasjonen vi vanligvis samler inn 

Besøkende på kontoret • navn 

• posisjon 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• uføredata  (er indikert på frivillig basis) 

Oppdatert i desember 2019 
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Del 16:  Litauen – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Potensielle og aktive forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn 

• etternavn 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer,  

• forhold til forsikringstakeren,  

• detaljer om forsikring, inkludert forsikret beløp, unntak osv.,  

• tidligere krav,  

• telematikkdata 

Informasjon om 

personlig risiko 
• kjønn  

• fødselsdato  

• kravshistorie,  

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest  

• (styreansvar spesielt, "SPL High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring •  forsikringsnummer, forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

tidligere krav 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelser som gir opphav til krav, detaljer om telefonrør 

og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), kjøretøyets 

registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL High Net Worth"-

forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Data om anti-svindel • adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• etternavn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• etternavn 

• stilling, e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, nettstedsdata(inkludert internettkontodata, IP-

adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • navn 

• etternavn 

• stillings, e-postadresse, 

• telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder, kostholdspreferanser (for 

arrangementer) 

• uføredata (frivilligoppgitt) 

Oppdatert desember 2019 
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Del 17:  Nederland – norsk 

Type informasjon  Detaljer som vanligvis registreres/kan behandles om deg 

Kandidater og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse  

forsikringsinformasjon • Forsikringsnummer, forhold til forsikringstaker, 

forsikringsdetaljer inkludert forsikrede beløp, unntak osv., 

tidligere krav,  

• Telematikkdata  

informasjon om 

personlig risiko 
• Kjønn, fødselsdato, kravshistorie,  

• Kjøretøyets registreringsnummer(f.eks. motorsykkel-forsikring, 

"SPL (Speciality Personal Lines) Very Wealthy"-forsikring)  

• Profesjonell bakgrunn eller CV (f.eks. ansvarsforsikring) 

• Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Sammendrag av eiendeler, eierstruktur, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL Very Wealthy"-forsikring),  

• Helsedata - f.eks. fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL Very 

Wealthy"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (sjåføransvar spesielt, "SPL 

Very Wealthy"-forsikring)  

Finansiell informasjon  • Bankkontodetaljer (hvis du betale forsikringspremien) eller 

detaljer om kredittkortet ditt som brukes til faktureringsformål  

Markedsføring • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, registrering av tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodata, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjepartsfiler 

av et krav)  

• Forsikringsnummer, forhold til forsikringstakeren/forsikrede, 

forsikringsdetaljer inkludert forsikrede beløp, unntak osv., 

tidligere krav  
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Type informasjon  Detaljer som vanligvis registreres/kan behandles om deg 

Detaljer om krav  • Detaljer om hendelsen som gir opphav til et krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

Very Wealthy"-forsikring) 

• Helsedata - f.eks. skadedata, sykejournal  

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

rettsprotokoller  

Finansiell informasjon  • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

detaljer om anti-

svindel  
• Adresse, historie med falske krav, detaljer om hendelsen som gir 

opphav til et krav  

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn, jobbadresse, Jobb-e-post, jobb-Telefonnummer, stilling 

Markedsføring • Navn, stilling, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, registrering av tillatelser for markedsføring eller 

innsigelser mot markedsføring,  nettstedsdata (inkludert online 

kontodata, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon)  

besøkende på kontoret • Navn, stilling, e-postadresse, telefonnummer, video-

overvåkningsbilder , kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivillig oppgitt) 

Siste oppdatering november 2019 
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Del 18:  Norge – norsk  

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, registrering av tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring,  nettstedsdata (inkludert 

online kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert 

informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikring, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Anti-svindel data • Adresse 

• Historien med falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stillings 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• oversikt over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, 

IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stillings 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert: November 2019 
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Del 19:  Polen – norsk 

Type informasjon Detaljer om standardinformasjonen vi samler inn 

Potensielle forsikrede parter og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn og etternavn, 

• adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstakeren, 

• detaljert informasjon om forsikringene, inkludert sum forsikrede, 

utelukkelser, etc. 

• kravshistorie, 

• Telematikkdata 

Informasjon om 

personlig risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer(f.eks. kjøretøyforsikring, 

enkeltpremieforsikring- høy nettoverdi), 

• ansettelseshistorikk eller CV (f.eks. forsikring for styremedlemmer), 

• offentlig informasjon (f.eks. livsforsikring, uføreforsikring og 

"Disgrace"-forsikring) 

• informasjon om eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi (enkeltpremie livsforsikring -høy 

nettoverdi), 

• Helseinformasjon – for eksempel fysisk og psykisk tilstand, 

medisinsk og behandlingshistorie, beskrivelse av store dårlige vaner 

(f.eks. røyking, alkoholbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-

forsikring, reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, , 

enkeltpremie livsforsikring - høy nettoverdi), 

• • Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (forsikring for styreansvar 

(under ekstraordinære omstendigheter), enkeltpremieforsikring - 

høy nettoverdi) 

Finansiell informasjon • bankkontoinformasjon (hvis du betaler for forsikringspremien) eller 

kredittkortinformasjon for betalinger 
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Type informasjon Detaljer om standardinformasjonen vi samler inn 

Markedsføring • navn og etternavn, 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring 

• nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon) 

Person som sender inn kravet 

forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparter som 

sender inn krav) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljert informasjon om forsikringene, inkludert sum forsikrede, 

utelukkelser, etc. 

• kravhistorikk 

Detaljer om krav • detaljer om kravet, 

• hendelse 

• informasjon om mobiltelefon og IMEI-nummer 

(mobiltelefonforsikring), 

• kjøretøyets registreringsnummer(f.eks. kjøretøyforsikring, 

enkeltpremieforsikring- høy nettoverdi), 

• Helseopplysninger - f.eks. skadeinformasjon, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer for betalinger 

Data for bekjempelse 

av økonomisk svindel 
• adresse 

• historie om forsikringssvindel, 

• detaljer om kravshendelsen, 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 
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Type informasjon Detaljer om standardinformasjonen vi samler inn 

Kontaktinformasjon • Navn og etternavn 

• jobbadresse 

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Markedsføring • navn og etternavn, 

• stilling 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• liste over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-

adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på Kontoret • navn og etternavn, 

• stilling 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• overvåkningsbilder av besøkende 

• matpreferanser (for fester og arrangementer), 

• informasjon om funksjonshemminger (gitt frivillig), 

Oppdatert: [ ] November 2019 
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Del 20:  Portugal – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjon som Chubb vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn  

• adresse  

• telefonnummer  

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer,  

• forhold til forsikringstakeren,  

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv.,  

• tidligere krav,  

• telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• kjønn  

• fødselsdato  

• kravshistorie,  

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikringer, 

individuelle enkeltpremieforsikringer med høy nettoverdi),  

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring),  

• offentlig tilgjengelig informasjon(f.eks. døds-, uføre- og 

vanæreforsikringer), 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, eiendomstilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi (individuelle en-

premielivsforsikringer med høy nettoverdi) 

• helsedata - for eksempel fysiske og psykiske forhold, 

medisinsk historie og behandlinger, relevante personlige vaner 

(f.eks. røyking, alkoholforbruk) (helseforsikringer for helse- og 

personskader, "Affinity"-forsikringer, livsforsikringer og 

reiseforsikringer, "assets and accidents entertainment-related"- 

forsikringer, individuelle enkeltpremieforsikringer med høy 

nettoverdi) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar 

spesielt),individuelle enkeltpremieforsikringer for høy 

nettoverdi) 

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien)eller 

kredittkortdata som brukes til faktureringsformål 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som Chubb vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • navn  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshavere 

forsikringsinformasjon 

(med utelukkelse av 

tredjeparts fordringshavere) 

• forsikringsnummer,  

• forhold til forsikringstaker/forsikret person,  

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv.,  

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelsen som gir opphav til krav,  

• detaljer om mobiltelefon og IMEI-nummer 

(mobiltelefonforsikringer), 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikringer, 

individuelle forsikringspoliser med én premie med høy 

nettoverdi) 

• helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal  

• data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer som brukes til betaling  

Forebygging og bekjempelse 

av svindel 
• adresse, historie med falske krav,  

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav  

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som Chubb vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn  

• stilling,  

• e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan markedsføres 

til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring, ,  

• nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, IP-adresse og 

nettlesergenerert informasjon)  

Besøkende på kontoret • navn  

• stilling,  

• e-postadresse, telefonnummer,  

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer), 

funksjonshemmingsdata (frivilliggitt)  

Oppdatert november 2019 
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Del 21:  Romania – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • navn  

• adresse  

• telefonnummer  

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer,  

• forhold til forsikringstakeren,  

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv.,  

• tidligere krav,  

• telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• kjønn 

• fødselsdato 

• kravshistorie, 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• liste over eiendeler, konstruksjoner, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi (SPL "High Net Worth"-forsikring), 

• helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • navn  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Fordringshaver 

forsikringsinformasjon 

(med utelukkelse av 

tredjeparts fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstaker/forsikret person, 

• detaljer om forsikringen, inkludert forsikret beløp, unntak osv., 

• tidligere krav 

Detaljer om krav • detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet, detaljer om 

telefon og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), kjøretøyets 

registreringsnummer ((f.eks. bilforsikring, "SPL High Net 

Worth"-forsikring), 

• helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• data om straffbare handlinger- f.eks. trafikkovertredelse, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Forebygging og bekjempelse 

av svindel 
• adresse 

• historie med falske krav, 

• detaljer om hendelsen som gir opphav til kravet 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn 

• stillings, 

• e-postadresse, 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser 

mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert online 

kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • navn 

• stilling, 

• e-postadresse, 

• telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

•  uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert i desember 2019 
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Del 22:  Slovakia – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Fremtidige forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• telefonnummer 

• e-postadresse 

forsikringsinformasjon • forsikringsnummer,  

• forhold til forsikringstakeren, detaljer om forsikringer, inkludert 

forsikret beløp, unntak osv.,  

• tidligere krav,  

• Telematikk data 

Informasjon om 

personlig risiko 
• kjønn  

• fødselsdato  

• kravshistorie,  

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring og 

uføreforsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, sikkerhet, 

brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-forsikring), 

• Sensitiv Data 

• Helsedata - for eksempel fysisk og psykisk tilstand, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) 

• (helse- og livsforsikring,  ansvarsforsikring, reiseforsikring, 

eiendoms- og ansvarsforsikring, "SPL High Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt) 

•  "SPL High Net Worth"-forsikring 

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer for betaling av polisepremien 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • adresse  

• historie med falske krav,  

• detaljer om hendelsen som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Fremtidige forsikrede og forsikrede personer 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Detaljer om krav • navn  

• stilling,  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, , nettstedsdata (inkludertonline kontodetaljer, IP-

adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Finansiell informasjon • bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Anti-svindel data • adresse, historie med falske krav, detaljer om hendelser som gir 

opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjon som vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • navn  

• stilling,  

• e-postadresse,  

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• registrering av tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, , nettstedsdata (inkludertonline kontodetaljer, IP-

adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende • navn  

• stilling,  

• e-postadresse, telefonnummer,  

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert desember 2019 
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Del 23:  Slovenia – norsk 

Datatypen Detaljer om dataene vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse. 

Detaljer for forsikring • Forsikringsnummer, 

• Forholdet til forsikringstakeren, 

• Forsikringsdetaljer inkludert beløp forsikret, unntak, etc., 

• Tidligere krav, 

• Telematikkdata. 

Informasjon om 

personlig risiko 
• Kjønn, fødselsdato, kravshistorie, 

• Registreringsnummer for kjøretøy, 

• Profesjonell bakgrunn eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring), 

• Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring og 

uføreforsikring), 

• Eiendomsbeholdning, eiendomskonstruksjon, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannvern og verdi, 

• Helseinformasjon – f.eks. fysisk og mental tilstand, vedkommendes 

tidligere medisinske og fysiske tilstand og behandlinger, relevante 

personlige vaner (f.eks. røyking og drikking av alkohol), 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, dommer 

som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt) 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (hvis du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortet som brukes til betaling. 

Markedsføring • Navn 

• E-postadresse, 

• Markedsinteresser, 

• En oversikt over markedsføringstillatelser eller innsigelser mot 

markedsføring, 

• Nettstedsdata (inkludert online kontoinformasjon, IP-adresse og 

nettlesergenererte data). 
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Datatypen Detaljer om dataene vi vanligvis samler inn 

Fordringshavere 

Forsikringsdetaljer 

(unntatt tredje 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer, 

• forhold til forsikringstakeren/forsikrede, 

• forsikringsdetaljer, inkludert sum forsikrede, utelukkelser osv., 

• tidligere krav. 

Detaljer om kravet • detaljer om den faktiske situasjonen som kravet er basert på, detaljer 

om telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer  

• Medisinsk informasjon - f.eks. detaljer om skaden, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Data for detaljer om bankkontoen som brukes til betaling. 

Data for forebygging 

av svindel 
• Adresse 

• Historie med falske krav, 

• Detaljer om fakta som kravet er basert på, 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

• Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Markedsføring • Navn 

• Stilling, 

• E-postadresse, 

• Markedsinteresser, 

• En oversikt over markedsføringstillatelser eller innsigelser mot 

markedsføring, 

• Nettstedsdata (inkludert online kontoinformasjon, IP-adresse og 

nettlesergenererte data). 
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Datatypen Detaljer om dataene vi vanligvis samler inn 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stilling, 

• E-postadresse, 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdsvaner (for arrangementer), 

• Informasjon om funksjonshemming (innhentet på frivillig basis). 

Oppdatert desember 2019 
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Del 24:  Spania – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikringer, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• Kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring) 

• Yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarforsikring) 

• Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi  

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie og 

behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, registrering av tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring, nettstedsdata (inkludert 

online kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert 

informasjon) 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringer, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• Helsedata - f.eks. detaljer om skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelse, 

politirapport 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Anti-svindel data • Adresse 

• Historien med falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• oversikt over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, 

IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 



  

  
 

 

 69 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivilligoppgitt) 
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Del 25:  Sverige – norsk 

Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Kontaktinformasjon • Navn 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-postadresse 

Forsikringsinformasjon • forsikringsnummer 

• Forholdet til forsikringstakeren 

• Detaljer om forsikring, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

• Telematikkdata 

Informasjon om personlig 

risiko 
• Kjønn 

• Fødselsdato 

• Kravshistorikk 

• kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring), 

• yrkeshistorie eller CV (f.eks. styreansvarsforsikring) 

• offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. livsforsikring, 

uføreforsikring og "Disgrace"-forsikring) 

• Liste over eiendeler, eiendomsbygging, fysisk tilstand, 

sikkerhet, brannsikkerhet og verdi ("SPL High Net Worth"-

forsikring"), 

• Helsedata - f.eks. fysiske og psykiske tilstander, sykehistorie 

og behandlinger, relevante personlige vaner (f.eks. røyking, 

alkoholforbruk) (helse- og livsforsikring, "Affinity"-forsikring, 

reiseforsikring, "P&C Entertainment"-forsikring, "SPL High 

Net Worth"-forsikring) 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

dommer som fremgår av politiattest (styreansvar spesielt, "SPL 

High Net Worth"-forsikring)  

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer (der du betaler forsikringspremien) eller 

kredittkortdata som brukes til fakturering 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføringsinformasjon • Navn, e-postadresse, interesser/liste over hvem det kan 

markedsføres til, registrering av tillatelser for markedsføring 

eller innsigelser mot markedsføring, , nettstedsdata (inkludert 

online kontodetaljer, IP-adresse og nettlesergenerert 

informasjon) 

Fordringshaver 

Forsikringsinformasjon 

(unntatt tredjeparts 

fordringshavere) 

• forsikringsnummer 

• Forhold til forsikringstaker/forsikret person 

• Detaljer om forsikringer, inkludert forsikret beløp, unntak osv. 

• Tidligere krav 

Detaljer om krav • Detaljer om hendelse som gir opphav til krav, detaljer om 

telefonrør og IMEI-nummer (Mobiltelefonforsikring), 

kjøretøyets registreringsnummer (f.eks. bilforsikring, "SPL 

High Net Worth"-forsikring),Helsedata - f.eks. detaljer om 

skade, sykejournal 

• Data om straffbare handlinger - f.eks. trafikkovertredelser, 

politirapporter 

Finansiell informasjon • Bankkontodetaljer som brukes til betaling 

Anti-svindel data • Adresse 

• Historien med falske krav 

• Detaljer om hendelse som gir opphav til krav 

• Data om straffbare handlinger – f.eks. dommer som fremgår av 

politiattest 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontaktinformasjon • Navn 

• jobbadresse 

• Jobb-E-post  

• Jobb-Telefonnumre  

• Stilling 
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Informasjonstype Detaljer om informasjonen vi vanligvis samler inn 

Markedsføring • Navn 

• Stilling 

• E-postadresse 

• interesser/liste over hvem det kan markedsføres til,  

• oversikt over tillatelser for markedsføring eller innsigelser mot 

markedsføring, Nettstedsdata (inkludert online kontodetaljer, 

IP-adresse og nettlesergenerert informasjon) 

Besøkende på kontoret • Navn 

• Stillings 

• E-postadresse 

• Telefonnummer 

• Video-overvåkningsbilder 

• Kostholdspreferanser (for arrangementer) 

• Uføredata (frivillig oppgitt) 

Oppdatert: November 2019 

 


