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Del 1:  Østerrike – Norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering på 

systemene våre 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å sikre at vi har 

en nøyaktig 

oversikt over alle 

forsikrede personer 

vi dekker) 

Tjenesteleverandører  

Utføre bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om straffbare 

handlinger 

• Legitime 

interesser (for å 

sikre at forsikrede 

personer er 

innenfor vår 

akseptable 

risikoprofil og for 

å bistå med 

forebygging av 

kriminalitet og 

svindel) 

• Formål pålagt av 

lokal lovgivning 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsbyrå

er 

• Anti-svindel databaser 

Vurder 

garantiinnsendinge

n, vurder risiko og 

skrive forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå 

en kontrakt 

• Legitime 

interesser (for å 

bestemme 

sannsynlig 

risikoprofil og 

passende nivå, 

kostnad og type 

dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Unntaksforskrifte

n etter lokale lover 

• Tredjepartsadministrato

rer  

• Andre 

forsikringsselskaper 

/reassurandør 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (for å 

avgjøre om 

dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, 

og i så fall på 

hvilke vilkår) 

• Unntaksforskrifte

n etter lokale lover 

• Tredjepartsadministrato

rer 

• Tjenesteleverandører 

Gi 

kundebehandling, 

assistanse og støtte 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

forsikring 

Oppfyllelse av en 

kontrakt 
• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandører 

Motta bonuser og 

betalinger 
• Kontaktinformasj

on 

• Finansiell 

informasjon 

Oppfyllelse av en 

kontrakt 

Banker 

Markedsføring • Kontaktinformasj

on 

• Markedsføring 

• Legitime 

interesser (for å gi 

forsikrede 

personer 

informasjon om 

forsikringsprodukt

er eller tjenester 

som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinformasj

on  

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. FCA, PRA, ICO) 

• Rettshåndhevende 

organer   

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) 

(for å opprettholde 

en nøyaktig 

oversikt over alle 

mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadministrato

rer 

• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandører 

Vurdere krav • Detaljer om krav 

• Helsedata 

• Data om straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (for å 

vurdere 

omstendighetene 

rundt et krav) 

• Unntaksforskrifte

n etter lokale lover 

• Etablere, utøve 

eller forsvare 

juridiske krav 

• Tredjepartsadministrato

rer 

• Takstmenn 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage svindel 
• Detaljer om krav 

• Anti-svindel data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (for å 

overvåke, vurdere 

og til slutt 

forhindre svindel) 

• Unntaksforskrifte

n etter lokale lover 

• Etablere, utøve 

eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleverandø

rer (unntaksvis) 

• Anti-Svindel databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Avgjøre krav Finansiell informasjon • Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) 

(for å avgjøre krav 

til vellykkede 

tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Anti-svindel data 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. FCA, PRA, ICO) 

• Rettshåndhevende 

organer  

• Domstolene  

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende/brukere av gruppenettsteder 

Behandle 

relasjoner 

Kontaktinformasjon • Legitime 

interesser (for å 

opprettholde en 

nøyaktig plattform 

for administrasjon 

av kunde- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 

Kontaktinformasjon Oppfyllelse av en 

kontrakt 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Markedsføring • Kontaktinformasj

on 

• Markedsføring 

• Legitime 

interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartner

e om 

arrangementer, 

tjenester eller 

produkter som kan 

være av interesse 

for deres sektor) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer og 

være vert for 

besøkende på 

kontoret; 

imøtekomme 

besøkende på 

webområdet 

Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

• Legitime 

interesser (for å 

organisere og være 

vertskap for 

arrangementer 

som kan være av 

interesse for 

forretningspartner

e) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøker 

Alle (der det er 

relevant for boken) 
• Legitime 

interesser (for å 

strukturere 

virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse 

(overføring av 

forsikring i 

henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle rådgivere 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Salg eller 

omorganisering av 

et Chubb-selskap 

Alt • Legitime 

interesser (for å 

strukturere 

virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse 

(overføring av 

forsikring i 

henhold til 

gjeldende lov) 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinformasj

on 

• Detaljer om krav 

• Annen 

informasjon som 

oppgis under en 

samtale 

• Rettslig 

forpliktelse i 

unntak 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. FCA, PRA, ICO) 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Del 2:  Belgia – Norsk 

Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Forsikrede personer for kandidater 

Opprett en fil i 

systemene våre 
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å sikre at vi 

har en nøyaktig fil 

av alle våre 

forsikrede 

personer) 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Gjennomføre 

kontroller 

angående 

bakgrunn, 

straffbare 

handlinger, 

svindel og 

kredittverdighet 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Inkludert data 

om straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

(for å sikre at 

forsikrede faller 

innenfor vår 

akseptable 

risikoprofil og for 

å hjelpe oss med å 

bekjempe svindel 

og annen 

kriminalitet) 

• Juridisk 

forpliktelse 

• Unntak i henhold 

til lokal lovgivning 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsbyråer 

• Anti-svindel databaser 

Forsikringssøkn

ad og 

risikovurdering 

og skrive 

forsikringer 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Inkludert 

helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå 

en kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å bestemme 

den sannsynlige 

risikoprofilen og 

riktig nivå, kostnad 

og type dekning 

som skal gis) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministratorer 

• Andre 

forsikringsselskaper/reassur

andører 

Administrere 

tilskudd/fornyels

er 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helseinformasj

on  

• Data om 

straffbare 

handlinger 

•  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å avgjøre om 

dekningen skal 

utvides, og i så fall 

under hvilke 

betingelser) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsoperatører 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Kundeservice, 

assistanse og gi 

støtte 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Omsorgsleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Motta premie og 

betalinger 
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfylle en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring  

• Legitime interesser 

(for å gi 

informasjon til 

forsikrede 

personer om 

forsikringsprodukt

er eller tjenester 

som kan være av 

interesse for dem) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

For å oppfylle 

forpliktelser i 

henhold til lover 

og forskrifter 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Rettshåndhevende organer 

• Domstolene 

• Annen 

• Forsikringsselskaper etter 

rettskjennelse 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

et krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere 

for å opprettholde 

nøyaktige 

registreringer av 

alle mottatte krav 

og identiteten til 

fordringshaverne) 

• Tredjepartsadministratorer 

• Omsorgsleverandører 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Vurdere krav • Kravdata 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av 

kontrakt  

• Legitime interesser 

(for å avgjøre 

omstendighetene 

rundt et krav)  

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• For å etablere, 

utøve eller forsvare 

juridiske krav  

• Tredjepartsadministratorer 

• Takstmenn 

• Advokater 

• Eksperter 

Undersøkelser 

for å oppdage 

mulig svindel 

• Kravdata 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(undersøkelser for 

å identifisere og til 

slutt forhindre 

mulig svindel) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• Fremme, utøve 

eller underbygge 

juridiske krav 

• Leverandører av 

overvåkningstjenester (ved 

unntak) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende organer 

Håndtere et krav  • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) 

(for å håndtere 

krav for vellykkede 

tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Oppfyllelse av 

forpliktelser i 

henhold til lover 

og forskrifter 

• Informasjon om 

forsikring 

• Kravdata 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre forsikringsselskaper 

(på grunnlag av en rettslig 

ordre) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandling av 

relasjoner  
• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime interesser 

(for å opprettholde 

en nøyaktig 

plattform for 

kunde- og 

partnerrelasjonsst

yring) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinforma

sjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(gitt et unntak fra 

forpliktelsen til å 

innhente samtykke 

gjelder (RD 4. 

april 2003)) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Organisere 

arrangementer 

og motta 

besøkende på 

kontoret; betjene 

besøkende på 

nettstedet 

Tjenesteleverand

ører 

• Besøkende på 

kontoret 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(for å organisere 

og være vert for 

arrangementer 

som kan være av 

interesse for 

forretningspartner

e) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Gjelder for alle 

Overføring av 

forretningsbøker 
• Alle (hvis 

aktuelt i forhold 

til boken) 

• Legitime interesser 

(for å tilstrekkelig 

strukturere vår 

forretningsdrift) 

• Legal obligation 

(Übertragungsverf

ah ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle konsulenter 

Salg eller 

omorganisering 

av et Chubb-

selskap 

• Alt  • Legitime interesser 

(for å tilstrekkelig 

strukturere vår 

forretningsdrift) 

• Legal obligation 

(Übertragungsverf

ah ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle konsulenter 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinforma

sjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med 

telefonsamtalen 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Legitime 

interesser(for å 

lære opp ansatte, 

gi bevis på 

intensjonen om å 

tegne en 

forsikringspolise 

eller fremme et 

krav, bidra til å 

løse klager, 

forbedre 

kundeservicen 

eller oppdage 

svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende organer 

 

Oppdatert: November 2019 
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Del 3:  Bulgaria – Norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Til hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp et 

register i 

systemet vårt 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse (for å 

sikre at vi har en nøyaktig 

oversikt over alle 

forsikrede personer) 

• Tjenesteleverandører 

 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker  

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å 

sikre at forsikrede 

personer er innenfor vår 

akseptable risikoprofil 

og for å hjelpe kampen 

mot kriminalitet eller 

svindel) 

• Juridiske forpliktelser 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsb

yråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurder 

garantiinnsendin

gen, vurder 

risiko- og skrive 

forsikring  

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Ta skritt for å inngå en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme de sannsynlige 

profilrisikoene og de 

riktige nivåene, 

kostnadene og typen 

dekning, om nødvendig) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Andre 

forsikringsselskaper / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Til hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen 

skal fortsette for den nye 

perioden, og hvis ja, 

under hvilke betingelser) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Tjenesteleverandører 

Gi 

kundebehandling

, assistanse og 

støtte 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleverandør

er 

• Tjenesteleverandører 

Motta premie og 

betalinger 
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

Oppfyllelse av en kontrakt Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

Legitime interesser (for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter som kan 

være av interesse for dem) 

Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Overholdelse av 

rettslige og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

Juridiske forpliktelser • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CPDP, 

FSC) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(i kraft av et rettslig 

instrument) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Til hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

et krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjepartsfordringshav

ere) (for å opprettholde 

en nøyaktig oversikt over 

alle mottatte krav, samt 

identifikasjon av 

fordringshaverne) 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Assistanseleverandør

er 

• Tjenesteleverandører 

Vurdering av 

krav 
• Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

knyttet til et krav) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Takstmenn 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage svindel 
• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til 

slutt forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Etablere, utøve og 

forsvare juridiske krav 

• Leverandører av 

overvåkingstjenester 

(som et unntak) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppgjør av et 

krav 

Finansiell 

informasjon 
• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjepartsfordringshav

ere) (for å avgjøre krav 

til fordel for tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Til hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Opplysninger 

om kravet 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

Juridiske forpliktelser • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CNIC, 

CPDP, FSC) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under en 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner  

Kontaktinformasjon Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 

Kontaktinformasjon Samtykke  

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon  

• Markedsføring 

Oppfyllelse av en kontrakt Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer og 

vær vert for 

besøkende på 

kontoret; 

behandle 

besøkende på 

nettstedet 

Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

Legitime interesser (for å 

informere 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter, som kan 

være av interesse for dem) 

Tjenesteleverandører 

Generelt anvendelig 

Overføre 

forretningsbøker 

Alle (som er 

relevante for 

dokumentene) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten 

vår på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lovgivning) 

Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Til hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Salg eller 

restrukturering 

av Chubb-

selskapet 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten 

vår på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lovgivning) 

Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtalene 
• Kontaktinforma

sjon 

• Opplysninger 

om skadene 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

løpet av 

samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Samtykke (der 

telefonsamtalen ble holdt 

med det formål å selge en 

forsikringspolise / inngå 

en fjernavtale med en 

kunde) 

• Legitime interesser (for 

opplæring av ansatte, for 

å gi bevis på intensjon 

om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

støtte klageløsning, for å 

forbedre kundeservicen 

eller for oppdaging av 

svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert: Desember 2020   
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Del 4:  Tsjekkisk - Norsk  

Aktivitet Type innsamlede 

data 

Grunnlaget som gjør at vi 

kan bruke informasjonen 

Hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

Den forsikrede personen 

De lager et 

dokument i 

systemene våre 

• Kontaktinform

asjon 

• Risikorelatert 

informasjon 

om personen 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(sørg for at vi har 

nøyaktige 

registreringer av alle 

forsikrede personer 

som vi gir dekning til) 

• Tjenesteleverandører 

De sjekker 

generelle data, 

sanksjoner, 

svindel og lån 

• Kontaktinform

asjon 

• Risikorelatert 

informasjon 

om personen 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

data 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

(sørg for at forsikrede 

oppfyller vår tolerable 

risikoprofil og bidrar 

til å forhindre 

kriminalitet og svindel) 

• Lovbestemt 

forpliktelse 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittvurderingsbyråer 

• Anti-svindel databaser 

De vurderer å 

tegne 

forsikring, 

vurdere 

risikoen og 

sette 

prinsippene 

• Risikorelatert 

informasjon 

om personen 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å bestemme den 

sannsynlige 

risikoprofilen og riktig 

nivå, kostnad og 

utvidelse av 

forsikringsdekningen) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke, 

som et juridisk unntak 

(for Data om straffbare 

handlingerene) 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministratorer 

• Andre 

forsikringsselskaper/reass

urandører 
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Aktivitet Type innsamlede 

data 

Grunnlaget som gjør at vi 

kan bruke informasjonen 

Hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

De 

administrerer 

problemer med 

kontraktsforny

else 

• Kontaktinform

asjon 

• forsikringsdat

a 

• Risikorelatert 

informasjon 

om personen 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(avgjøre om dekningen 

skal forlenges for 

forlengelsesperioden 

for kontrakten, og i så 

fall under hvilke 

betingelser) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministratorer 

• Tjenesteleverandører 

De gir omsorg, 

assistanse og 

støtte til kunder 

• Kontaktdata 

• forsikringsdat

a 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Samtykke 

• Assistanseleverandører 

• Tjenesteleverandører 

De mottar 

forsikringspre

mier og 

betalinger  

• Kontaktdata 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Banker 

Markedsføring  • Kontaktdata 

• Markedsføring 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere)(oppr

ettholde presise 

registreringer av alle 

aksepterte krav og 

identiteter til 

fordringshaverne) 

• Tjenesteleverandører 

De sikrer 

overholdelse av 

lovbestemte og 

regulatoriske 

krav 

• Kontaktdata 

• Informasjon 

om prinsipper 

• Risikorelatert 

informasjon 

om personen 

• Finansiell 

informasjon 

• Lovbestemt 

forpliktelse 

• Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre forsikringsselskaper 

(basert på en 

rettskjennelse) 

Fordringshaver 
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Aktivitet Type innsamlede 

data 

Grunnlaget som gjør at vi 

kan bruke informasjonen 

Hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

De mottar 

varsel om 

kravet 

• Forsikringsdet

aljer 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere)(oppr

ettholde presise 

registreringer av alle 

aksepterte krav og 

identiteter til 

fordringshaverne) 

• Tredjepartsadministratorer 

• Assistanseleverandører 

• Tjenesteleverandører 

De vurderer 

kravet 
• Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(vurdering av 

omstendighetene rundt 

kravet) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Finne, håndheve eller 

forsvare juridiske krav 

i retten 

• Tredjepartsadministratorer 

• Takstmann 

• Advokatfirmaer 

• Eksperter med kjennskap 

til emnet for påstandene 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(overvåking, vurdering 

og forebygging av 

svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Eksplisitt samtykke, 

som et juridisk unntak 

(for Data om straffbare 

handlingerene) 

• Finne, håndheve eller 

forsvare juridiske krav 

i retten 

• Sikkerhetsbyråer 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende organer 
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Aktivitet Type innsamlede 

data 

Grunnlaget som gjør at vi 

kan bruke informasjonen 

Hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

De avgjør 

kravet 
• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere)(oppg

jør av krav fra 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere - 

svindeldata) 

• Banker  

• Advokatfirmaer 

De sikrer 

overholdelse av 

lovbestemte og 

regulatoriske 

krav  

• forsikringsdat

a 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-

korrupsjonsdat

a 

• Finansiell 

informasjon 

• Lovbestemt 

forpliktelse 

• Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre forsikringsselskaper 

(basert på rettskjennelse) 

Forretningspartner 

De 

administrerer 

relasjoner 

• Kontaktinform

asjon 

• Legitime interesser 

(opprettholde en presis 

plattform for å 

administrere 

relasjoner med kunder 

og partnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

De 

administrerer 

kontrakter 

• Kontaktinform

asjon 

• Oppfyllelse av 

kontrakten 

• Tjenesteleverandører 

Markedsføring • Kontaktinform

asjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(kommunikasjon med 

forretningspartnere 

om arrangementer, 

tjenester eller 

produkter som kan 

være av interesse for 

deres bransje) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type innsamlede 

data 

Grunnlaget som gjør at vi 

kan bruke informasjonen 

Hvem kan vi utlevere 

informasjonen til 

De organiserer 

arrangementer 

og er vertskap 

for besøkende 

på kontoret 

• Besøkende på 

kontoret 

• Legitime interesser 

(organisering og 

oppbevaring av 

arrangementer som 

kan være av interesse 

for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle enheter 

De overfører 

forretningsregn

skap 

• Alle (der det er 

relevant for 

regnskapet) 

• Legitime interesser 

(riktig strukturering av 

vår virksomhet) 

• Lovpålagt plikt 

(overføring av 

forsikringsporteføljen i 

henhold til gjeldende 

lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle rådgivere 

Salg eller 

omorganiserin

g 

• Alt  • Legitime interesser 

(riktig strukturering av 

vår virksomhet) 

• Lovpålagt plikt 

(overføring av 

forsikringsporteføljen i 

henhold til gjeldende 

lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtale 
• Kontaktinform

asjon 

• Data om 

forsikringskra

v 

• Annen 

informasjon 

som deles 

under en 

telefonsamtale 

• Lovbestemt 

forpliktelse 

• Legitime interesser 

(opplæring av ansatte, 

bevis på interesse for 

gjennomføring av en 

forsikringskontrakt, 

løsning av klager, 

forbedring av 

kundeservice eller 

oppdaging av svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsorganer 

• Domstolene 

• Håndhevingsorganer 

Oppdatert: November 2019 
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Del 5:  Danmark – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering på 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverand
ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, som et 

lovlig unntak 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

«forsikringsformål»-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta premie 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Unntak 

• "forhindre svindel" unntak 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatorsike 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselska

per (under 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonell  

Rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

konteksten til 

samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert november 2019  
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Del 6:  Estland – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Personlig 

risiko 

• Informasjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker)  

• Tjenesteleverandø

rer 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Personlig 

risiko 

• Informasjon 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke  

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Unntak etter lokal lovgivning 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning som 

eventuelt skal utvides) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvidesfor en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, vil 

"forsikringsformål" -unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, vil ditt samtykke 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleveran

dør 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta bonuser 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Juridisk forpliktelse 

 

• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. 

ACPR,CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (etter 

rettskjennelse) 



  

  
 

 

 31 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverandø

rer 

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel  

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (etter 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gjelder for alle 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overfør 

forretningsbøk

er 

Alle (der det er 

relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Juridisk forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonell  

Rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert november 2019  
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Del 7:  Finland – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverand
ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, som 

lovlig unntak 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

«forsikringsformål»-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta premie 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitim(for å gi forsikrede 

personer informasjon om 

forsikringsprodukte reller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (etter 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Krav eksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Unntak 

• Unntak for forhindre svindel 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å betale krav til vellykkede 

tredjeparts fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselska

per (etter 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Detaljer om 

krav; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Oppdatert november 2019  
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Del 8:  Frankrike – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverand
ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Betinget samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurder 

garantiinnsend

ingen, vurder 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning som 

eventuelt skal utvides) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Betinget samtykke 

• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta premie 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitim(for å gi forsikrede 

personer informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (etter 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal lovgivning 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Antisvindel  

Data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal lovgivning 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 



  

  
 

 

 43 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselska

per (etter 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

• Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Detaljer om 

krav; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert november 2019 
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Del 9:  Tyskland – Engelsk 

Aktivitet 
Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlag vi benytter for å 

bruke informasjonen 

Hvem vi kan dele 

informasjonen med 

Potensiell forsikret, forsikringstaker og forsikret person 

Generer et 

datasett i 

systemene våre 

• Kontaktinformasj

on 

• Retningslinjer for 

personlig 

risikoinformasjon 

• Forsikringsinform

asjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(sikre at vi har nøyaktig 

dokumentasjon av alle 

forsikrede personer hos 

oss) 

Tjenesteleverandør 

Gjennomføring 

av bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittvurdering

er 

• Kontaktinformasj

on 

• Retningslinjer for 

personlig 

risikoinformasjon 

• Data knyttet til 

straffedommer og 

lovbrudd 

• Obligatorisk samtykke 

• Legitime interesser 

(sikre at forsikrede 

personer er innenfor vår 

akseptable risikoprofil 

og for å støtte kampen 

mot kriminalitet og 

antisvindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Tjenesteyter 

• Kredittbyråer 

• Databaser for 

bekjempelse av 

svindel 

Gjennomgang 

av 

forsikringssøkna

den, vurdering 

av risiko og 

utstedelse av 

polisen 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om helse 

• Data knyttet til 

straffedommer og 

lovbrudd 

• Iverksette tiltak for å 

inngå kontrakt 

• Legitime interesser 

(Bestemme den 

sannsynlige 

risikoprofilen og, hvis 

aktuelt, riktigomfang, 

kostnad og type 

forsikringsdekning som 

er gitt) 

• Samtykke 

• Unntak fra nasjonal rett 

• Tredjepartsadminist

ratorer (TPAer) 

• Andre 

forsikringsselskaper 

/ Reassurandører 
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Aktivitet 
Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlag vi benytter for å 

bruke informasjonen 

Hvem vi kan dele 

informasjonen med 

Administrere 

fornyelser 
• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om helse 

• Data knyttet til 

straffedommer og 

lovbrudd 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(Avgjøre om 

forsikringsdekning gis 

for en fornyelsesperiode 

og i så fall på hvilke 

vilkår) 

• Samtykke 

• Unntak fra nasjonal rett 

• Tredjepartsadminist

ratorer (TPAer) 

• Tjenesteleverandøre

r 

Gi kundeservice, 

assistanse og 

support 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

forsikring 

Oppfyllelse av en kontrakt • Assistanseleverandø

r 

• Tjenesteleverandøre

r 

Mottak av 

premie og 

betalinger 

• Kontaktinformasj

on 

• Finansiell 

informasjon 

Oppfyllelse av en kontrakt Banker 

Markedsføring • Kontaktinformasj

on 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (Gi 

informasjon om 

forsikring eller tjenester 

til forsikrede personer 

som kan være av 

interesse for dem) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandør 

Oppfyllelse av 

juridiske eller 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinformasj

on 

• Forsikringsinform

asjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter

(for eksempel CNIL, 

ACPR) 

• Påtalemyndigheten 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(i løpet av en 

rettskjennelse) 
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Aktivitet 
Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlag vi benytter for å 

bruke informasjonen 

Hvem vi kan dele 

informasjonen med 

Fordringshaver 

Mottak av 

melding om et 

krav 

• Forsikringsinform

asjon 

• Detaljer om krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshaver) 

(opprettholde nøyaktig 

informasjon om alle 

mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshaverne) 

• Administratorer for 

tredjeparter (TPAer) 

• Assistanseleverandø

r 

• Tjenesteleverandøre

r 

Vurdering av 

kravet 
• Detaljer om krav 

• Data om helse 

• Data knyttet til 

straffedommer og 

lovbrudd 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(vurdering av 

omstendighetene rundt 

et krav) 

• Samtykke 

• Unntak fra nasjonal rett 

• Bevis, utøvelse eller 

forsvar av juridiske krav 

• Tredjepartsadminist

ratorer (TPAer) 

• Takstmann 

• Advokater 

• Ekspert på 

kravoppgjør 

Overvåking og 

oppdage svindel 
• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(overvåking, vurdering 

og til slutt forebygging 

av svindel) 

• Samtykke 

• Unntak fra nasjonal rett 

• Bevis, utøvelse eller 

forsvar av juridiske krav 

• Overvåkingsleveran

dører (i 

unntakstilfeller) 

• Databaser for 

bekjempelse av 

svindel 

• Påtalemyndigheten 
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Aktivitet 
Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlag vi benytter for å 

bruke informasjonen 

Hvem vi kan dele 

informasjonen med 

Oppgjør av 

skaden 

Finansiell 

informasjon 
• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshaver) 

(oppgjør av erstatning 

for berettigede 

tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Oppfyllelse av 

juridiske eller 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Forsikringsinform

asjon 

• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

informasjon 

• Finansiellinforma

sjon 

Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(for eksempel CNIL, 

ACPR) 

• Påtalemyndigheten 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(i løpet av en 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere, gjester og besøkende på nettstedet vårt 

Behandling av 

forretningsrelasj

oner 

Kontaktinformasjon • Legitime interesser 

(opprettholdelse av en 

nøyaktig 

administrasjonsplattfor

m for kunde- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Håndtering av 

kontrakter 

Kontaktinformasjon Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinformasj

on 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(kommunikasjon med 

forretningspartnere 

angående 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan 

være av interesse for 

deres bransje) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 
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Aktivitet 
Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlag vi benytter for å 

bruke informasjonen 

Hvem vi kan dele 

informasjonen med 

Vertskap for 

arrangementer 

og gjester; 

besøkende på 

nettstedet 

Besøkende på 

nettstedet eller gjester 

på kontoret 

• Legitime interesser 

(organisering eller 

vertskap for 

arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandør 

Gjelder for alle 

Overføring av 

kontobøker 

Alle (hvis det er 

aktuelt for 

kontoboken) 

• Legitime interesser 

(hensiktsmessig 

strukturering av vår 

virksomhet) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringen

s overføringsplikt i 

henhold til gjeldende 

lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

konsulenter 

Salg eller 

restrukturering 

av et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime 

interesser(hensiktsmessi

g strukturering av vår 

virksomhet) 

• Rettslig 

forpliktelse(overførings

plikt for forsikringen i 

henhold til gjeldende 

lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

konsulenter 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinformasj

on 

• Forsikringsinform

asjon 

• Annen 

informasjon som 

er oppgitt i en 

samtale 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime 

interesser(opplæringspe

rsonale for å bevise at 

det var en intensjon om å 

inngå en 

forsikringskontrakt, 

avgjøre klager, forbedre 

kundeservice eller 

oppdage tilfeller av 

svindel) 

• Tjenesteleverandør 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Påtalemyndigheten 

Oppdatert november 2019 
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Del 10:  Hellas – Engelsk 

Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Potensiell forsikret og forsikret person 

Opprettelse av en 

registrering i våre 

systemer  

• Kontaktinforma

sjon  

• Informasjon om 

personlig risiko  

• Detaljer for 

forsikringskontr

akt  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Legitim interesse 

(for å sikre at vi 

har nøyaktig 

oversikt over alle 

forsikrede 

personer vi 

dekker) 

Tjenesteleverandører  

Gjennomføring av 

bakgrunn, dommer, 

svindelkontroller og 

kredittverdighetsvurde

ring  

• Kontaktinforma

sjon  

• Informasjon om 

personlig risiko  

• Samtykke under 

visse forhold  

• Legitime interesse 

(for å sikre at 

forsikrede 

personer er 

innenfor 

akseptabel 

risikoprofil og vil 

hjelpe til med 

kriminalitet og 

forebygging av 

svindel) 

• Rettslig 

forpliktelse  

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsby

råer  

• Anti-svindel databaser  
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Undersøkelse av 

innsendte søknader, 

risikopolise vurdering 

og utarbeidelse av 

kontrakt  

• Informasjon om 

personlig risiko  

• Helsedata  

• Tiltak for 

inngåelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse 

(for å bestemme 

den potensielle 

risikoprofilen og 

riktig nivå av 

kostnader og type 

dekning for 

forlengelse, hvis 

aktuelt) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning  

• Tredjepartsadministra

torer  

• Andre 

forsikringsselskaper / 

Re-

forsikringsselskaper 

Administrasjon av 

fornyelser  
• Kontaktinforma

sjon  

• Detaljer for 

forsikringskontr

akt 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse 

(for å avgjøre om 

en dekning vil bli 

utvidet for en 

fornyelsesperiode 

og, hvis ja, for 

hvilke vilkår) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministra

torer  

• Tjenesteleverandører  

 

Levering av 

kundestøtte, assistanse 

og support 

• Kontaktinforma

sjon  

• Detaljer for 

forsikringskontr

akt  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Samtykke under 

visse forhold 

• Assistanseleverandøre

r 

• Tjenesteleverandører 

Mottak av provisjon og 

betalinger  
• Kontaktinforma

sjon  

• Finansiell 

informasjon  

Oppfyllelse av en 

kontrakt  

Banker  
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Markedsføring  • Kontaktinforma

sjon  

• Markedsføring 

• Berettiget 

interesse (for å gi 

forsikrede 

informasjon om 

forsikringsproduk

ter eller tjenester 

som kan være av 

interesse) 

• Samtykke  

Tjenesteleverandører  

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser  

• Kontaktinforma

sjon  

• Detaljer for 

forsikringskontr

akt  

• Informasjon om 

personlig risiko  

• Finansiell 

informasjon  

Rettslig forpliktelse  • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. bog, HDPA, 

CNIL, ACPR, FCA, 

PRA) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(etter rettskjennelse) 

Fordringshaver 

Mottak av varsel om 

krav 
• Detaljer for 

forsikringskontr

akt  

• Detaljer om krav  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse 

(tredje 

fordringshavere) 

(for å holde en 

nøyaktig oversikt 

over alle mottatte 

krav og 

fordringshaverne

s identitet) 

Tjenesteleverandører  
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Vurdering av krav  • Detaljer om krav 

• Helsedata  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Berettiget 

interesse (for å 

vurdere kravets 

vilkår) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning  

• Opprettelse, 

utøvelse eller 

forsvar av 

juridiske krav 

• Tredjepartsadministra

torer  

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage svindel  
• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse 

(for å overvåke, 

vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning  

• Opprettelse, 

utøvelse eller 

forsvar av 

juridiske krav  

• Overvåkingsleverand

ører (unntaksvis) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppgjør av krav  Finansiell 

informasjon  
• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitim interesse 

(tredje 

fordringshavere) 

(for å betale krav 

fra vellykkede 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon  

• Detaljer om krav  

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon  

Rettslig forpliktelse  • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. bog, HDPA, 

CNIL, ACPR,FCA, 

PRA,) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(etter rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Styring av relasjoner Kontaktinformasjon   • Legitim interesse 

(for å sikre en 

nøyaktig 

plattform for 

relasjonsstyring 

med kunder og 

tilknyttede 

selskaper) 

• Samtykke  

Tjenesteleverandører  

Kontrakter med 

administrator 

Kontaktinformasjon  Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring   • Kontaktinforma

sjon  

• Markedsføring 

 

• Legitim interesse 

(for å 

kommunisere 

med 

forretningspartner

e, medarbeidere 

angående 

arrangementer, 

tjenester eller 

produkter som 

kan falle innenfor 

deres 

interessefelt) 

• Samtykke  

Tjenesteleverandører  
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Organisering av 

arrangementer og 

vertskap for besøkende 

på kontorlokalene, vert 

for besøkende på 

nettstedet  

Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret  

• Legitim interesse 

(for å organisere 

og være vertskap 

for 

arrangementer 

som kan 

interessere våre 

forretningspartne

re / 

medarbeidere) 

• Samtykke  

Tjenesteleverandører  

Gjelder for alle 

Overføring av 

firmabøkene  

Alle data (relatert til 

firmabøkene)   
• Legitim interesse 

(for å strukturere 

virksomheten vår 

riktig) 

• Rettslig 

forpliktelse 

(Rettslig 

forpliktelse 

(overføring av 

forsikringsvirkso

mhet i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere  

Salg eller 

restrukturering av et 

Chubb-konsernselskap  

Alle data 

 

• Legitim interesse 

(for å strukturere 

virksomheten vår 

riktig) 

• Rettslig 

forpliktelse 

(Rettslig 

forpliktelse 

(overføring av 

forsikringsvirkso

mhet i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 
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Aktivitet  Type informasjon 

som samles inn  

Rettslig grunnlag for 

innsamling av 

informasjon  

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Opptak av 

telefonsamtaler   

Bevis for 

kommersiell 

transaksjon eller 

annen profesjonell 

kommunikasjon 

(kontaktinformasjon

, kravdetaljer, annen 

relevant informasjon 

som er oppgitt 

innenfor rammen av 

telefonsamtalen)  

• Rettslig 

forpliktelse 

• Legitime 

interesser (bevis 

på intensjon om å 

inngå en 

forsikringskontra

kt eller inngåelse 

av en 

forsikringskontra

kt, hjelp til å løse 

klager, oppdage 

svindel) 

• Samtykke  

• Tjenesteleverandører  

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert i desember 2019  
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Del 11:  Ungarn – Norsk 

Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Første inntreden i våre 

systemer 
• Kontaktdata 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Detaljer om 

forsikring 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å ha en nøyaktig 

oversikt over hver 

forsikrede person) 

Tjenesteleverandører 

Bakgrunn-, sanksjon-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktdata 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Data om 

straffedomm

er 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

(for å sikre at 

forsikrede personer 

er innenfor 

risikoprofilen som vi 

kan anta og bidra til 

å forhindre 

forbrytelser og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (i 

tilfelle 

straffedommer 

personopplysninger) 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsbyr

åer 

• Anti-svindel databaser 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Undersøkelse av 

forsikringssøknad, 

risikovurdering og 

forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffedomm

er 

• Trinn som kreves for 

inngåelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å bestemme 

antatt risikoprofil og 

passende nivå, og 

eventuelle kostnader 

og type forsikring) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (i 

tilfelle 

straffedommer 

personopplysninger) 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministrat

orer 

• Andre 

forsikringsselskaper / 

Reassurandører 

Administrasjon av 

fornyelser 
• Kontaktdata 

• Detaljer om 

forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffedomm

er 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å avgjøre om 

forsikringen skal 

fornyes, og hvis ja, 

på hvilke 

betingelser) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (i 

tilfelle 

straffedommer 

personopplysninger) 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministrat

orer 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Kundebehandling, 

assistanse og support 
• Kontaktdata 

• Detaljer om 

forsikring 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning (for 

forsikringsinformasj

on) 

• Eksplisitt samtykke 

(for 

forsikringsinformasj

on) 

• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandører 

Motta gebyrer og 

betalinger 
• Kontaktdata 

• Finansiell 

informasjon 

Oppfyllelse av kontrakt Banker 

Markedsføring • Kontaktdata 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser 

(for å informere 

forsikrede om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som 

kan være av 

interesse for dem) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktdata 

• Detaljer om 

forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse • Myndigheter (f.eks. 

CNIL, ACPR) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(basert på 

rettskjennelse) 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Fordringshavere 

Foreløpig krav • Detaljer om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshaver) (for 

å holde nøyaktige 

oversikter over alle 

innkommende krav, 

og for å identifisere 

fordringshavere)  

• Tredjepartsadministrat

orer 

• Assistanseleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Vurdering av krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffedomm

er 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å avklare 

omstendighetene 

rundt skade) 

• Samtykke 

• Etablering, utøvelse 

eller forsvar av 

juridiske krav 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (i 

tilfelle 

personopplysninger 

om straffedommer) 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministrat

orer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter  
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Overvåking og 

etterforskning av 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å overvåke, 

vurdere og forhindre 

svindel ) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (i 

tilfelle 

personopplysninger 

om straffedommer ) 

• Etablering, utøvelse 

eller forsvar av 

juridiske krav 

• Leverandører av 

overvåkningstjenester 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppgjør av skader Finansiell 

informasjon 
• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshaver) (for 

å betale erstatning 

til tredjepartssøkere) 

• Eksplisitt samtykke 

som lovlig unntak (I 

tilfelle 

straffedommer 

personopplysninger 

i detaljer om krav og 

i anti-svindel data) 

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Detaljer om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse • Myndigheter (f.eks. 

CNIL, ACPR) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(basert på 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Kontakt ledelse Kontaktdata Legitime interesser (for 

å drive en nøyaktig 

plattform for kunde- og 

partnerrelasjonsstyring) 

Samtykke 

Tjenesteleverandører 

 

Kontraktsadministrasj

on 

Kontaktdata Oppfyllelse av kontrakt  

Markedsføring • Kontaktdata 

• Markedsførin

g 

Legitime interesser (for 

å informere 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan 

være av interesse for 

dem med hensyn til deres 

sektorer) 

Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Vertskapsarrangemen

ter, mottak av 

besøkende på 

kontoret, betjene 

besøkende på 

nettstedet 

Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

• Legitime interesser 

(for å organisere og 

gjennomføre 

arrangementer som 

kan være av 

interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for 

bruk av informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Overføring av 

regnskapsdata 

Alle (relatert til 

regnskap) 
• Legitime interesser 

(for å strukturere 

våre aktiviteter 

riktig) 

• Rettslig forpliktelse 

(ved overføring etter 

FSMA kapittel VII) 

• Domstolene 

• Innkjøper 

• Profesjonelle rådgivere 

Salg eller 

omorganisering av et 

Chubb-selskap 

Alt • Legitime interesser 

(for å strukturere 

våre aktiviteter 

riktig) 

• Rettslig forpliktelse 

(ved overføring etter 

FSMA kapittel VII) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Innkjøper 

• Profesjonelle rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktdata 

• Data relatert 

til krav 

• Annen 

informasjon 

som deles 

under 

telefonsamtal

en 

• Juridiske 

forpliktelser 

• Legitime interesser 

(for å lære opp 

kollegaene, for å 

bevise at du ønsker å 

inngå en 

forsikringskontrakt, 

klagehåndtering, for 

å forbedre 

kundeservicen, for å 

undersøke svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Myndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert desember 2019 
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Del 12:  Irland – Norsk 

Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer vi 

dekker) 

Tjenesteleverandører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår risikoprofil og for 

å bistå med forebygging av 

kriminalitet og svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, som lovlig 

unntak (for Data om straffbare 

handlinger) 

• Tjenesteleverandør

er 

• Kredittopplysnings

byråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurder 

garantiinnsendi

ngen, vurder 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak (for data om straffbare 

handlinger) 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / Reassurandører 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak (for Data om straffbare 

handlinger) 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandør

er 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av kontrakt 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning (for 

forsikringsinformasjon) 

• Eksplisitt samtykke (for 

forsikringsinformasjon) 

• assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandør

er 

Motta premie 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

relatert til 

personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighete

r (f.eks. CBI,DPC) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (under 

rettskjennelse) 

Fordringshavere 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en nøyaktig 

oversikt over alle mottatte krav 

og identiteten til 

fordringshavere)  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandør

er 

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene rundt 

et krav) 

• Samtykke 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak (for Data om straffbare 

handlinger) 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter  
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Eksplisitt samtykke, som lovlig 

unntak (for Data om straffbare 

handlinger) 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningslever

andører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer 

Krav om 

oppgjør 

Finansiell 

informasjon 
• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshaver) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere) 

• Eksplisitt samtykke, som lovlig 

unntak (for Data om straffbare 

handlinger som er inkludert i 

kravdetaljer eller anti-svindel 

data) 

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighete

r (f.eks. CBI,DPC) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon av 

kunde- og partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vertskap 

for arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøke

r 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverføri

ngsordning  i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 
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Aktivitet 
Type data som 

samles inn  

Rettslig grunnlag for bruk av 

informasjon 

Hvem deler vi 

personopplysningene 

dine med 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

• Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordning 

i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon 

• Detaljer om 

krav 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen 

• Juridiske forpliktelser 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å bidra 

til å løse klager, for å forbedre 

kundeservicen eller for å 

oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandør

er 

• Tilsynsmyndighete

r 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 13:  Italia – Norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Sett opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Legitime interesser  

• Tjenesteleverandører  
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker  

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Legitime interesser 

• Rettslig forpliktelse  

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt  

• Lovlig unntak  

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsb

yråer  

• Anti-svindel 

databaser  

Vurder 

garantiinnsendin

gen, vurder 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Lovlig unntak  

• Legitime interesser 

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt  

• Tredjepartsadministr

atorer  

• Andre 

forsikringsselskaper / 

Reassurandører  

Behandle 

fornyelser  
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Samtykke 

• Lovlig unntak  

• Legitime interesser  

• Tredjepartsadministr

atorer  

• Tjenesteleverandører  

Gi 

kundebehandling

, assistanse og 

støtte  

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Samtykke  

• Lovlig unntak  

• Assistanseleverandør

er 

• Tjenesteleverandører  

Motta premie og 

betalinger  
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Samtykke 

• Banker 

Markedsføring  • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring  

• Samtykke 

• Legitime interesser  

• Leverandører av 

tjenester 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

Juridisk forpliktelse 
• Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. IVASS, 

Autorità Garante 

della protezione dei 

Dati Personali, 

ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer  

• Domstolene  

• Andre 

forsikringsselskaper  

Fordringshaver 

Motta varsel om 

krav  
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Legitime interesser  

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Assistanseleverandør

er  

• Tjenesteleverandører  

Vurdere krav  • Detaljer om krav 

• Helsedata  

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Samtykke 

• Lovlig unntak 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav  

• Legitime interesser  

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Takstmann 

• Advokater  

• Kraveksperter  

Overvåking og 

oppdage svindel  
• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Lovlig unntak 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Legitime interesser 

• Samtykke 

• Overvåkningsleveran

dører (unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer  

Avgjøre krav  • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt  

• Legitime interesser  

• Lovlig unntak 

• Banker  

• Advokater  
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse  • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. IVASS, 

Autorità Garante 

della protezione dei 

DatiPersonali, 

ACPR, CNIL)  

• Rettshåndhevende 

organer   

• Domstolene  

• Andre 

forsikringsselskaper  

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime interesser 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører  

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinforma

sjon  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

• Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer 

og være vertskap 

for besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet  

• Besøkende 
• Legitime interesser 

• Samtykke  

• Tjenesteleverandører  

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøker 
• Alle (der det er 

relevant) 

• Legitime interesser  

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov)  

• Samtykke 

• Domstolene  

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere  

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-selskap  

• Alt 
• Legitime interesser  

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov)  

• Samtykke  

• Domstolene 

• Innkjøper  

• Profesjonelle 

rådgivere  
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Opptak av 

telefonsamtaler  
• Kontaktinforma

sjon 

• Detaljer om krav 

• Annen 

informasjon som 

deles i 

sammenheng 

med samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å 

lære opp ansatte, for å gi 

bevis på intensjon om å 

inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, 

for å forbedre 

kundeservicen eller for å 

oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandører  

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert: Desember 2019 

Del 14:  Latvia – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Opprette en 

oppføring i 

systemet vårt 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å sikre at vi har 

riktig informasjon om 

alle våre forsikrede 

personer) 

• Tjenesteleverandører 

Utføre generell 

informasjon-, 

sanksjon-, svindel 

og kredittsjekk 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

(for å sikre at 

forsikrede oppfyller 

vår godkjente 

risikoprofil, samt 

bidra til å forhindre 

kriminalitet og 

svindel) 

• Unntak etter lokale 

lover  

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsbyråer 

• Databaser for 

forebygging av svindel 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Vurdering av 

signering av 

søknaden, 

evaluering av 

søknad og 

utarbeidelse av 

forsikringen 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Utføre aktiviteter for 

inngåelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å bestemme 

potensiell risikoprofil 

og tilsvarende nivå, 

kostnader og 

gjeldende 

forsikringsdekning, 

hvis aktuelt) 

• Ditt samtykke hvis vi 

spesifikt har bedt om 

det 

• Tredjepartsadministrator

er 

• Andre 

forsikringsselskaper/reas

surandører 

Behandling av 

oppdateringer 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forskring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å kunne forlenge 

dekningen for 

fornyelsesperioden, i 

så fall under hvilke 

betingelser) 

• Hvis vi ikke har bedt 

om ditt samtykke, 

gjelder unntaket "for 

forsikringsformål" 

• Tredjepartsadministrator

er 

• Tjenesteleverandører 

Kundeservice, 

hjelp og support 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Samtykke 

• Leverandører av 

kundestøtte 

• Tjenesteleverandører 

Mottak av 

forsikringspremie

r og betalinger 

• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Banker 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser 

(for å gi informasjon 

til forsikrede personer 

om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som kan 

være av interesse for 

forsikrede personer) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Oppfyllelse av  

juridiske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Juridiske forpliktelser • Tilsynsmyndigheter (for 

eksempel ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre institusjoner (i 

henhold til rettskjennelse) 

Søker 

Mottak av 

kravsøknad 
• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om søknader 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for 

å opprettholde 

korrekte 

registreringer av alle 

mottatte krav og 

identiteten til krav) 

• Tredjepartsadministrator

er 

• Leverandører av 

kundestøtte 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Evaluering av 

søknader 
• Kravinformas

jon 

• Helseinforma

sjon 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å vurdere 

omstendighetene 

rundt kravet) 

• Ditt samtykke hvis vi 

spesifikt har bedt om 

det 

• Identifisering, 

håndhevelse og 

forsvar av juridiske 

krav 

• Tredjepartsadministrator

er 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage svindel 

 

• Informasjon 

om søknader 

• Data om 

forebygging 

av svindel 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(for å overvåke, 

evaluere og som et 

resultat forhindre 

svindel) 

• Ditt samtykke hvis vi 

spesifikt har bedt om 

det 

• Fremme, håndheve 

eller forsvare juridiske 

krav 

• Leverandører av 

overvåkningstjenester (i 

unntakstilfeller 

• Database for forebygging 

av svindel 

• Rettshåndhevende 

organer 

Tilfredshet med 

applikasjoner 
• Finansiell 

informasjon 

• Utførelse av 

kontrakten 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for 

å kunne løse krav fra 

tredjeparter) 

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Overholdelse av 

juridiske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Kravinformas

jon 

• Data om 

forebygging 

av svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter (for 

eksempel ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper (med 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandling av 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser 

(for å opprettholde en 

nøyaktig plattform for 

kunde- og 

partnerrelasjonsstyrin

g) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Kontraktsadminist

rasjon 
• Kontaktinfor

masjon 

• Gjennomføring av 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser 

(for å kommunisere 

med 

forretningspartnere 

om arrangementer, 

tjenester eller 

produkter som kan 

være av interesse for 

deres bransje) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Arrangementslede

lse og mottak av 

besøkende på 

kontoret; være 

vertskap for 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettsted eller 

kontor 

• Legitime interesser 

(for å organisere og 

administrere 

arrangementer som 

kan være av interesse 

for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjon til  

Gjelder for alle 

Overføring av 

forretningsjournal

er 

• Alle (hvis det 

er aktuelt for 

journaler) 

• Legitime interesser 

(for å strukturere 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføring

sordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle konsulenter 

Salg eller 

omorganisering 

av Chubb-

selskapet 

• Alt • Legitime interesser 

(for å strukturere 

virksomheten vår 

riktig) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføring

sordning i samsvar 

med gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle konsulenter  

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon 

• Kravinformas

jon 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

forbindelse 

med samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser 

(for å trene ansatte, gi 

bevis på intensjon om 

å inngå 

forsikringskontrakt, 

bidra til å løse klager, 

forbedre kundeservice 

eller oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert: Desember 2019 

  



  

  
 

 

 79 

Del 15:  Litauen – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle og aktive forsikrede personer 

Sette opp en 

registering i 

systemet vårt 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

personlig 

risiko 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

sikre at vi har en nøyaktig 

oversikt over alle forsikrede 

personer vi dekker) 

• Tjenesteleverandører 

Gjennomførin

g av bakgrunn, 

sanksjon, 

svindel og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å 

sikre at forsikrede 

oppfyller vår godkjente 

risikoprofil, samt bidra til 

å forhindre kriminalitet og 

svindel) 

• Unntak etter lokale lover  

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsby

råer 

• Databaser for 

forebygging av svindel 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og 

skrive 

forsikring 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende 

forsikringsnivå, kostnad og 

type dekning som skal 

utvides, hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket  

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Eksterne 

administratorer 

• Andre 

forsikringsselskaper/rea

ssurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Administrere 

fornyelser av 

forsikringskon

trakter 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så 

fall på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket  

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å avgjøre om dekningen 

skal utvides for en 

fornyelsesperiode, og i 

så fall på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt 

om ditt samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket  

• Hvis vi spesifikt har 

bedt om det, ditt 

samtykke 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Motta bonuser 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsføri

ng 

• Legitime interesser (for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholdelse 

av juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Juridisk forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under rettskjennelse) 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om et krav 
• Informasjon 

om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten 

til fordringshavere) 

• Eksterne 

administratorer 

• assistanseleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Vurdering av 

krav 
• Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

«forsikringsformål»-

utelukkelsen 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Eksterne 

administratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 
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Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overvåke og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Unntak for å forhindre 

svindel 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleverandø

rer (unntaksvis) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

betale krav til vellykkede 

tredjeparts fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Overholdelse 

av juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsføri

ng 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan være 

av interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende 

på nettstedet 

og kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan 

være relevante for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 

Overføre 

forretningsbøk

er 

• Alle (der de 

ter relevant 

for boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverf

øringsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

forsikringsformål 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle rådgivere 
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Aktivitet Type 

informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Selge eller 

omorganisere 

et Chubb-

selskap 

• Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverf

øringsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

forsikringsformål 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle rådgivere 

Ta opp 

telefonsamtale

r 

• Kontaktinfor

masjon 

• Detaljer om 

krav 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

konteksten 

til samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å 

lære opp ansatte, for å gi 

bevis på intensjon om å 

inngå en forsikringskontrakt, 

for å bidra til å løse klager, 

for å forbedre kundeservicen 

eller for å oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

 

Oppdatert: Desember 2019  
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Del 16:  Nederland – Norsk 

Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Forsikrede personer for kandidater 

Opprett en fil i 

systemene våre 
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å sikre at vi har 

en nøyaktig fil av 

alle våre forsikrede 

personer) 

• Tjenesteleverandører 

Gjennomføre 

kontroller 

angående 

bakgrunn, Data 

om straffbare 

handlinger, 

svindel og 

kredittverdighe

t 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Inkludert Data 

om straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser 

(for å sikre at 

forsikrede faller 

innenfor vår 

akseptable 

risikoprofil og for å 

hjelpe oss med å 

bekjempe svindel 

og annen 

kriminalitet) 

• Juridisk 

forpliktelse 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsbyråer 

• Anti-svindel databaser 

Forsikringssøk

nad og 

risikovurdering 

og skrive 

forsikringer 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Inkludert 

helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå 

en kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å bestemme 

den sannsynlige 

risikoprofilen og 

riktignivå, kostnad 

og type dekning 

som skal gis) 

• Samtykke 

• Unntak basert på 

lokal lovgivning 

• Tredjepartsadministratorer 

• Andre 

forsikringsselskaper/reassur

andører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Administrere 

tilskudd/fornye

lser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helseinformasjo

n  

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(for å avgjøre om 

dekningen skal 

utvides, og i så fall 

under hvilke 

betingelser) 

• Samtykke 

• Lokale juridiske 

unntak 

• Tredjepartsoperatører 

• Tjenesteleverandører 

Kundeservice, 

assistanse og gi 

støtte 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Omsorgsleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Motta bonuser 

og betalinger 
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfylle en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring  

• Legitime interesser 

(for å gi 

informasjon til 

forsikrede personer 

om 

forsikringsprodukt

er eller tjenester 

som kan være av 

interesse for dem) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

For å oppfylle 

forpliktelser i 

henhold til 

lover og 

forskrifter 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Rettshåndhevende organer 

• Domstolene 

• Annen 

• Forsikringsselskaper under 

rettskjennelse 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om et krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere for 

å opprettholde 

nøyaktige 

registreringer av 

alle mottatte krav 

og identiteten til 

fordringshaverne) 

• Tredjepartsadministratorer 

• Omsorgsleverandører 

• Tjenesteleverandører 

Vurdere krav • Kravdata 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av 

kontrakt  

• Legitime interesser 

(for å avgjøre 

omstendighetene 

rundt et krav)  

• Samtykke 

• Lokale juridiske 

unntak 

• For å etablere, 

utøve eller forsvare 

juridiske krav  

• Tredjepartsadministratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Eksperter 

Undersøkelser 

for å oppdage 

mulig svindel 

• Kravdata 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(sjekker for å 

identifisere og til 

slutt forhindre 

mulig svindel) 

• Samtykke 

• Lokale juridiske 

unntak 

• Fremme, utøve 

eller underbygge 

juridiske krav 

• Leverandører av 

overvåkningstjenester (ved 

unntak) 

• Anti-svindel databaser 

• Rettshåndhevende organer 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Håndtere et 

krav  
• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) 

(for å håndtere 

krav for vellykkede 

tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Oppfyllelse av 

forpliktelser i 

henhold til 

lover og 

forskrifter 

• Informasjon om 

forsikring 

• Kravdata 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter (f.eks. 

ACPR, FSMA, DPA) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre forsikringsselskaper 

(på grunnlag av en rettslig 

ordre) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandling av 

relasjoner  
• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime interesser 

(for å opprettholde 

en nøyaktig 

plattform for 

kunde- og 

partnerrelasjonssty

ring) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinforma

sjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(gitt et unntak fra 

forpliktelsen til å 

innhente 

samtykkegjelder 

(RD 4. april 2003)) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Organisere 

arrangementer 

og motta 

besøkende på 

kontoret; 

betjene 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

• Markedsføring 

• Legitime interesser 

(for å organisere 

og være vert for 

arrangementer som 

kan være av 

interesse for 

forretningspartner

e) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 

Overføring av 

forretningsbøk

er 

• Alle (hvis 

aktuelt i forhold 

til boken) 

• Legitime interesser 

(for å tilstrekkelig 

strukturere vår 

forretningsdrift) 

• Legal obligation 

(Übertragungsverf

ah ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle konsulenter 

Salg eller 

omorganisering 

av et Chubb-

selskap 

• Alt  • Legitime interesser 

(for å tilstrekkelig 

strukturere vår 

forretningsdrift) 

• Legal obligation 

(Übertragungsverf

ah ren der 

Versicherung nach 

geltendem Recht) 

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle konsulenter 



  

  
 

 

 90 

Aktivitet Type informasjon  Grunnlaget for vår 

bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan gi informasjonen 

til 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinforma

sjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime 

interesser(for å 

lære opp ansatte, gi 

bevis på 

intensjonen om å 

tegne en 

forsikringspolise 

eller fremme et 

krav, bidra til å 

løse klager, 

forbedre 

kundeservicen eller 

oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende organer 

 

Oppdatert: November 2019 
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Del 17:  Norge – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverand
ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, som 

lovlig unntak 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, 

«forsikringsformål»-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta 

forskringsprem

ie og betalinger 

• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitim(for å gi forsikrede 

personer informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om ditt 

samtykke, "forsikringsformål" 

-unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt om 

det, ditt samtykke  

• Unntak 

• Unntak for å forhindre svindel 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å betale krav til vellykkede 

tredjeparts fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselska

per (under 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt  

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

forsikringsformål 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonell  

Rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

forsikringsformål 

• Innkjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert november 2019  
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Del 18:  Polen – Norsk 

Handling Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede parter og forsikrede personer 

Lage 

dokumentasjon i 

våre systemer 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Utføre avtalen 

• Legitim interesse (for 

å sikre at vi 

harnøyaktig 

dokumentasjon av 

hver forsikret person 

vi dekker) 

Tjenesteleverandører 

Gjennomføring av 

verifikasjoner, 

vurderinger for 

sanksjoner og 

svindel samt 

kredittsjekker 

• Kontaktinformasj

on 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Samtykke 

• Legitim interesse (for 

å sikre at forsikrede 

faller innenfor vår 

aksepterte 

risikoprofil, og i 

tillegg for å bekjempe 

kriminalitet og 

økonomisksvindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Tjenesteleverandøre

r 

• Kredittbyråer 

• Databaser for 

bekjempelse av 

økonomisk svindel 

Tatt i betraktning 

innleveringen av 

forsikringstilbud, 

risikovurdering og 

innlevering av 

polisetilbud 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om helse 

• Iverksette tiltak før 

inngåelse av avtalen 

• Legitim interesse 

(for å bestemme den 

sannsynlige 

risikoprofilen og 

riktig sikkerhetsnivå, 

kostnad og type, som 

kanskje må utvides) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjeparts-

kontrollører 

• Andre 

forsikringsselskape

r / reassurandører 
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Handling Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Administrere 

forlengelsen av 

forsikringen 

• Kontaktinforma

sjon  

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om helse 

• Utføre avtalen 

• Legitim rente (for å 

avgjøre om og på 

hvilke vilkår dekning 

skal fornyes for en 

bestemt periode) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tredjeparts-

kontrollører 

• Tjenesteleverandør

er 

Gi kundeservice, 

assistanse og 

support 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikringen 

• Utføre avtalen 

• Samtykke 

• Assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandør

er 

Samle inn bonuser 

og betalinger 

• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Utføre avtalen • Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Berettiget interesse 

(gi forsikrede 

personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som 

kan være relevante 

for dem), 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandør

er 

Oppfylle juridiske 

og regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighete

r (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskape

r (i henhold til 

rettskjennelser) 
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Handling Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Person som sender inn kravet 

Motta 

forsikringskrav 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Utføre avtalen 

• Berettiget interesse 

(tredjeparter som 

sender inn krav) (for 

å føre detaljerte 

oversikter over alle 

innsendte krav og 

innsenders 

informasjon) 

• Tredjeparts-

kontrollører 

• Assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandør

er 

Vurdering av 

kravet 

• Detaljer om 

krav 

• Data om helse 

• Informasjon om 

kriminelt 

rulleblad 

• Utføre avtalen 

• Legitim interesse 

(vurdering av 

omstendighetene 

rundt hendelsen) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Etablere, forfølge 

eller forsvare krav 

• Tredjeparts 

kontrollere 

• Bobestyrer 

• Advokater 

• Takstmenn 

Overvåke og 

oppdage svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Data for 

bekjempelse av 

økonomisk 

svindel 

• Utføre avtalen 

• Legitim interesse 

(for å overvåke, 

vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Etablere, forfølge 

eller forsvare krav 

• Leverandører av 

overvåkingstjenest

er (som et unntak) 

• Databaser for 

bekjempelse av 

økonomisk svindel 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

Justering av krav • Finansiell 

informasjon 

• Utføre avtalen 

• Berettiget interesse 

(tredjeparts 

fordringshavere) 

(justering av krav fra 

tredjeparter hvis 

krav er innvilget) 

• Banker 

• Advokater 
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Handling Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Oppfylle juridiske 

og regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data for 

bekjempelse av 

økonomisk 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighete

r (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskape

r (i henhold til 

rettskjennelser) 

Forretningspartner og besøkende 

Behandling av 

relasjoner 

• Kontaktinforma

sjon 

• Legitim interesse 

(drift av en plattform 

for administrasjon 

av relasjoner med 

kunder og 

forretningspartnere, 

som inneholder 

nøyaktig 

informasjon) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandør

er 

Avtalestøtte • Kontaktinforma

sjon 

• Utføre avtalen  

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon  

• Markedsføring 

• Legitim 

interesse(informere 

forretningspartnere 

om arrangementer, 

tjenester og 

produkter som kan 

være relevante for 

deres virksomhet) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandør

er 

Organisere 

arrangementer og 

være vertskap for 

besøkende på 

kontoret, være 

vertskap for 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

kontoret eller 

besøkende på 

nettstedet 

• Legitim interesse 

(organisering og 

vertskap for 

arrangementer som 

kan være relevante 

for 

forretningspartnere) 

• Samtykke  

• Tjenesteleverandør

er 
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Handling Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Gjelder for alle 

Levere 

virksomhetens 

regnskapsdokume

nter 

• Alle (hvis 

dokumentene er 

relevante) 

• Legitim interesse 

(for å administrere 

driften på riktig 

måte) 

• Juridisk forpliktelse 

(scenario for 

avtaleporteføljeover

gang i samsvar med 

gjeldende lover) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

restrukturering av 

Chubb 

• Alt • Legitim interesse 

(for å administrere 

driften på riktig 

måte) 

• Juridisk forpliktelse 

(scenario for 

avtaleporteføljeover

gang i samsvar med 

gjeldende lover) 

• Samtykke 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 

• Kontaktinforma

sjon 

• Kravinformasjo

n 

• Annen 

informasjon 

innhentet under 

samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitim interesse 

(for opplæring av 

ansatte, for å gi 

bevis på hensikten 

med å inngå avtalen, 

for å støtte 

klagebehandling, for 

å forbedre 

kundeopplevelsen 

eller for å oppdage 

svindel) 

• Tjenesteleverandør

er 

• Tilsynsmyndighete

r 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

myndigheter 

 

Oppdatert: [ ] November 2019 
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Del 19:  Portugal – Norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sett opp en 

registrering i 

systemene våre  

• Kontaktinform

asjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å sikre at vi har en 

nøyaktig oversikt over 

alle forsikrede personer 

vi dekker)  

•  

Tjenesteleverandøre

r  

Utføre 

bakgrunn-, 

sanksjon-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinform

asjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Betinget samtykke 

• Legitime interesser (for 

å sikre at forsikrede 

personer er innenfor 

vår akseptable 

risikoprofil og for å 

bistå med forebygging 

av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse  

• Tjenesteleverandøre

r 

• Kredittopplysningsb

yråer 

• Anti-svindel 

database 

Vurdere 

garantiinnsendi

ngen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt  

• Legitime interesser (for 

å bestemme sannsynlig 

risikoprofil og 

passende nivå, kostnad 

og type dekning for å 

utvide, hvis noen) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadminist

ratorer 

• Andre 

forsikringsselskaper 

/ Reassurandører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 

• Kontaktinform

asjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å avgjøre om dekningen 

skal utvides for en 

fornyelsesperiode, og i 

så fall på hvilke vilkår)  

• Samtykke 

• Unntak etter lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadminist

ratorer 

• Tjenesteleverandøre

r  

Gi 

kundebehandlin

g, assistanse og 

støtte 

• Kontaktinform

asjon 

• Informasjon 

om forsikring  

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandøre

r 

Motta bonuser 

og betalinger 

• Kontaktinform

asjon  

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinform

asjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (for 

å gi forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som kan 

være av interesse)  

• Samtykke 

• Tjenesteleverandøre

r 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinform

asjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Juridisk forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f. eks. Bank of 

Portugal, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshavere 

Motta varsel om 

krav 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

opprettholde en 

nøyaktig oversikt over 

alle mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadminist

ratorer 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandøre

r 

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å vurdere 

omstendighetene rundt 

et krav) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal 

lovgivning 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Tredjepartsadminist

ratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage svindel 

• Detaljer om 

krav  

• Data for å 

forebygge og 

bekjempe 

svindel 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å overvåke, vurdere og 

til slutt forhindre 

svindel) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal 

lovgivning 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Leverandører av 

overvåkningstjenest

er (unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

avgjøre krav til 

berettigede tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data for å 

forebygge og 

bekjempe 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f. eks. Bank of 

Portugal, ASF, 

CNPD/CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 

• Kontaktinform

asjon 

• Legitime interesser (for 

å opprettholde en 

nøyaktig plattform for 

administrasjon av 

kunde- og 

partnerrelasjoner)  

• Samtykke 

• Tjenesteleverandøre

r 

Administrere 

kontrakter 

• Kontaktinform

asjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Tjenesteleverandøre

r 

Markedsføring • Kontaktinform

asjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (for 

å kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, 

tjenester eller 

produkter som kan 

være av interesse for 

deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandøre

r 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Arrangere 

arrangementer 

og vær vert for 

besøkende på 

kontoret 

• Besøkende på 

kontoret 

• Legitime interesser (for 

å organisere og være 

vertskap for 

arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere)  

• Samtykke 

• Tjenesteleverandøre

r 

Gjelder for alle 

Overføre 

forretningsbøke

r 

• Alle (der det 

er relevant for 

bøkene det 

gjelder) 

• Legitime interesser (for 

å strukturere vår 

aktivitet på riktig måte)  

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverførings

ordning i henhold til 

gjeldende lov)  

• Samtykke 

• Domstolene  

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

• Alle • Legitime interesser (for 

å strukturere vår 

aktivitet på riktig måte)  

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverførings

ordning i henhold til 

gjeldende lov)  

• Samtykke  

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 

• Kontaktinform

asjon 

• Detaljer om 

krav 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen 

• Samtykke 

• Rettslig forpliktelse  

• Legitime interesser (for 

å trene ansatte, for å gi 

bevis på intensjon om å 

inngå en 

forsikringskontrakt, for 

å bidra til å løse 

klager, for å forbedre 

kundeservicen eller for 

å oppdage svindel) 

• Tjenesteleverandøre

r 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Offentlige 

myndigheter 

Oppdatert desember 2019 
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Del 20:  Romania – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Potensielle 

forsikrede og 

forsikrede 

personer 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko  

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitim interesse (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede vi 

dekker)   

• Tjenesteleverand

ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for å 

sikre at forsikrede personer 

er innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå 

med forebygging av 

kriminalitet og svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Tjenesteleverand

ører 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Kontakt 

detaljer 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning som 

eventuelt skal utvides) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal lovgivning 

• Tredjepartsadmin

istratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko  

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Samtykke 

• Unntak fra lokal lovgivning 

• Tredjepartsadmin

istratorer 

• Tjenesteleverand

ører 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører 

Motta premie 
og betalinger 

• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring 

 

• Markedsføri

ng av 

kontaktdetalj

er 

• Legitime interesser(for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverand

ører 

 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko  

• Finansiell 

informasjon  

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks.  

ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevend

e organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (basert på en 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten 

til fordringshavere) 

• Tredjepartadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører 

Vurdere krav Detaljer om krav 

Helsedata 

Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Samtykke  

• Unntak fra lokal lovgivning 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Tredjepartsadmin

istratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

Detaljer om krav 

anti-svindel data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak etter lokal lovgivning 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav  

• Leverandører av 

overvåkningstjen

ester (unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevend

e organer 

Avgjøre krav Finansiell 

informasjon 

• Gjennomføring av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker  

• Advokater 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Data mot 

svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevend

e organer 

• Domstolene  

• Andre 

forsikringsselskap

er (basert på en 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 

• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverand

ører 

Administrere 

kontrakter 

• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Tjenesteleverand

ører 

Markedsføring • Markedsføri

ng 

• Kontaktdetal

jer 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan være 

av interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverand

ører 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende 

på nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vertskap 

for arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverand

ører 

Gjelder for alle 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant  

for bøkene) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfø

ringsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

organisering 

av et Chubb-

selskap 

Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfø

ringsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 

• Kontaktinfor

masjon 

• Detaljer om 

krav 

• Annen 

informasjon 

delt i 

sammenheng 

med 

samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å 

lære opp ansatte, for å gi 

bevis på intensjon om å 

inngå en forsikringskontrakt, 

for å bidra til å løse klager, 

for å forbedre kundeservicen 

eller for å oppdage svindel) 

• Tjenesteleverand

ører 

• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Domstolene 

• Rettshåndhevelse 

organer 

 

Oppdatert i desember 2019 
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Del 21:  Slovakia – engelsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fremtidige forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre  

• Kontaktinformas

jon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å sikre at vi har en 

nøyaktig oversikt over 

alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverandør

er 

Utføre 

bakgrunn,- 

sanksjon,- 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinformas

jon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• samtykke 

• Legitime interesser (for 

å sikre at forsikrede 

personer er innenfor 

vår akseptable 

risikoprofil og for å 

bistå med forebygging 

av kriminalitet og 

svindel) 

• Unntak i henhold til 

lokal lovgivning 

• Tjenesteleverandør

er 

• Kredittopplysnings

byråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsendi

ngen, vurdere 

risiko og 

forsikringsavtal

e 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å bestemme sannsynlig 

risikoprofil og 

passende nivå, kostnad 

og type dekning som 

eventuelt skal utvides) 

• Hvis vi ikke ba om ditt 

samtykke, unntak for 

"forsikringsformål" 

gjelde 

• Ditt samtykke, hvis vi 

spesifikt ba om det  

• Tredjeparts- 

Administratorer 

• Andre 

forsikringsselskape

r / Reassurandører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser av 

forsikringer 

• Kontaktinformas

jon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å avgjøre om 

dekningen skal utvides 

for en 

fornyelsesperiode, og i 

så fall på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke ba om ditt 

samtykke, vil unntak 

for "forsikringsformål" 

gjelde 

• Ditt samtykke, hvis vi 

spesifikt ba om det 

• Tredjepart - 

Administratorer 

• Tjenesteleverandør

er 

Gi 

kundebehandlin

g, assistanse og 

støtte til 

klientene 

• Kontaktinformas

jon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Leverandører av 

assistanse 

• Tjenesteleverandør

er 

Motta premie og 

betalinger 

• Kontaktinformas

jon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinformas

jon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (for 

å gi forsikrede 

personer informasjon 

om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som kan 

være av interesse) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandør

er 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinformas

jon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 

 

• Tilsynsmyndighete

r (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskape

r (etter 

rettskjennelse) 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

krav 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere)(for å 

opprettholde en 

nøyaktig oversikt over 

alle mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepart - 

Administratorer 

• Assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandør

er 

Vurdere krav • Detaljer om krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å vurdere 

omstendighetene rundt 

et krav) 

• Hvis vi ikke ba om ditt 

samtykke, unntak for 

"forsikringsformål"  

• Ditt samtykke, hvis vi 

spesifikt ba om det 

• Utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Tredjepart - 

Administratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overvåking og 

oppdage svindel 

• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å overvåke, vurdere og 

forhindre svindel)  

• Hvis vi ikke ba om ditt 

samtykke, vil unntak 

for "forsikringsformål" 

gjelde 

• Unntak "forebygging 

av svindel" 

• Ditt samtykke, hvis vi 

spesifikt ba om det 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Overvåkningslever

andører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjepartsfordringsha

vere)(for å avgjøre 

krav til vellykkede 

tredjeparts 

fordringshavere) 

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

Rettslig forpliktelse 

 

• Tilsynsmyndighete

r (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskape

r (etter 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Opprette og 

behandle 

relasjoner 

• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser 

(for å opprettholde en god 

plattform for kunde- og 

partnerrelasjonsstyring) 

• Samtykke 

• Tjenesteleveran

dører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Administrere 

kontrakter 

• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser 

(for å kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan 

være av interesse for dem) 

• Samtykke 

• Tjenesteleveran

dører 

Arrangere 

arrangementer 

og vær vertskap 

for besøkende 

på kontoret, 

tilfredshet med 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende 

på nettstedet eller 

kontoret 

• Legitime interesser (for 

å organisere og være 

vertskap for 

arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleveran

dører 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøke

r 

• Alle (der det 

er relevant for boken) 

• Legitime 

interesser(for å strukturere 

vår virksomhet 

hensiktsmessig) 

• Rettslig forpliktelse 

(overføring av 

forsikringsportefølje i 

henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntak for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

omorganisering 

av et Chubb-

selskap 

• Alt • Legitime interesser 

(for å strukturere 

virksomheten vår på riktig 

måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(overføring av 

forsikringsportefølje i 

henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntak for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøpere 

• Profesjonelle 

rådgivere 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Opptak av 

telefonsamtaler 

• Kontaktinfor

masjon 

• Kravinforma

sjon 

• Annen 

informasjon gitt i 

samtalen 

• Rettslig forpliktelse 

• Legitim 

interesse(for å trene ansatte, 

for å bevise intensjonen om 

å avslutte en 

forsikringspolise, for å bidra 

til å løse klagene, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel) 

 

• Tjenesteleveran

dører 

• Tilsynsmyndig

heter 

• Domstolene 

• Rettshåndheven

de organer 

 

Oppdatert desember 2019 
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Del 22:  Slovenia – Norsk 

Aktivitet Type informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Etablering av 

registeringer i 

våre systemer 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Detaljer for 

forsikringspolise 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (sørg for at vi 

har nøyaktige 

registreringer av alle 

forsikrede personer vi 

forsikrer) 

• Til 

tjenesteleverandører 

Gjennomføring 

av bakgrunn-, 

sanksjoner-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

•  Data om 

straffbare handlinger 

• Betinget 

samtykke 

• Legitime 

interesser (sørg for at 

forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og bidra til å 

forhindre kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Til 

tjenesteleverandører 

• Til 

kredittopplysningsbyr

åer 

• Til databaser 

for forebygging av 

svindel  

 

Bestemme 

strukturen i 

forsikringstilbude

t, vurdere 

risikoen og skrive 

forsikringspolisen 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helseinformasj

on 

• Data om 

straffbare handlinger 

• Ta skritt for å 

fullføre kontrakten 

• Legitime 

interesser (bestemme den 

sannsynlige risikoprofilen 

og riktig nivå, kostnad og 

type dekning) 

• Samtykke  

• Unntak i henhold 

til lokal lovgivning 

• Til 

tredjepartsadministrat

orer 

• Til andre 

forsikrede 

personer/reassurandør

er 
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Aktivitet Type informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Administrere 

forsikringsfornyel

ser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Detaljer for 

forsikringspolise 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helseinformasj

on 

• Data om 

straffbare handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (bestem om 

dekningen skal forlenges 

for forlengelsesperioden 

og i så fall under hvilke 

forhold) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold 

til lokal lovgivning 

• Til 

tredjepartsadministrat

orer 

• Til 

tjenesteleverandører 

 

Gi kundeservice, 

assistanse og 

support 

• Kontaktinforma

sjon 

• Detaljer for 

forsikringspolise 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Betinget 

samtykke 

• For å hjelpe 

leverandører 

• Til 

tjenesteleverandører 

Motta bonuser og 

betalinger 

• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

•  

• Til banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring  

• Legitime 

interesser (gi forsikret 

person informasjon om 

forsikringsprodukter og 

tjenestersom kan være av 

interesse for dem) 

 

• Til 

tjenesteleverandører 

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Detaljer for 

forsikringspolise 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Til 

tilsynsmyndigheter 

• Til 

påtalemyndigheten 

• Til domstoler  

• Til andre 

forsikrede personer 

(med rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Mottak av 

melding om 

kravet 

• Informasjon om 

forsikringen 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (tredjeparts 

fordringshavere) 

(opprettholdelse av 

nøyaktigheten av 

registreringer av alle 

mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshaverne). 

• Til 

tredjeparter 

• For å hjelpe 

leverandører 

• Til 

tjenesteleverandører 

Vurdering av 

kravet 

• Detaljer om 

krav 

• Helseinformasj

on  

• Data om 

straffbare handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (vurdere 

omstendighetene rundt 

kravet) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold 

til lokal lovgivning 

• For å håndheve, 

implementere eller 

forsvare juridiske krav 

• Til 

tredjepartsadministrat

orer 

• Til 

tapsjusteringer 

• Til advokater 

• Slik gjør du 

krav på assistenter 

Overvåking og 

deteksjon av 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Informasjon om 

forebygging av svindel 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser (overvåke, 

evaluere og forhindre 

svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold 

til lokal lovgivning 

• For å håndheve, 

implementere eller 

forsvare juridiske krav 

• For å 

kontrollere 

leverandører 

(unntaksvis) 

• Til databaser 

for forebygging av 

svindel  

• Til 

påtalemyndigheten 
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Aktivitet Type informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Oppgjør av krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime 

interesser 

(fordringshavere – 

tredjeparter) (for å 

avgjøre krav mot 

fordringshavere – 

tredjeparter som har 

lyktes i kravet) 

• Til banker 

• Til advokater 

Overholdelse av 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Detaljer for 

forsikringspolise 

• Detaljer om 

krav 

• Informasjon om 

forebygging av svindel 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Til 

tilsynsmyndigheter. 

• Til 

påtalemyndigheten 

• Til domstoler 

• Til andre 

forsikrede personer 

(med rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende/brukere av gruppenettsteder 

Ledelse av 

relasjoner 

• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime 

interesser (tilby og bevare 

effektiv plattform for 

relasjoner med kunder og 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

Til 

tjenesteleverandører 

 

Kontakt ledelse • Kontaktinforma

sjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitime 

interesser (informere 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

og produkter som kan 

være interessante for 

deres sektor) 

• Samtykke 

• Til 

tjenesteleverandører 
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Aktivitet Type informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Arrangere 

arrangementer og 

ønske besøkende 

velkommen til 

kontoret; bistå 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet eller kontoret 

• Legitime 

interesser (organisere og 

være vert for 

arrangementer som kan 

være av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Til 

tjenesteleverandører 

Som gjelder for alle 

Overføring av 

forretningsbøker 

• Alle (der det er 

relevant for boken) 

• Legitime 

interesser (organiser 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse (en 

forsikringsoverføringsord

ning i samsvar med 

gjeldende lov) 

• Samtykke  

• Til domstoler 

• Til kjøpere 

• Til 

ekspertassistenter 

Salg eller 

omorganisering 

av Chubb 

• Alt • Legitime 

interesser (organiser 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse (en 

forsikringsoverføringsord

ning i samsvar med 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Til domstoler 

• Til kjøpere 

• Til 

ekspertassistenter 

Opptak av 

telefonsamtaler 

• Kontaktinforma

sjon 

• Detaljer om 

kravet 

• Annen 

informasjon som deles 

under samtalen 

• Rettslig 

forpliktelse 

• Legitime 

interesser (gi bevis på 

intensjonen om å inngå 

forsikringskontrakt, for å 

hjelpe til med å løse 

klager, forbedre 

kundeservicen eller 

oppdage svindel) 

• Til 

tjenesteleverandører 

• Til 

tilsynsmyndigheter 

• Til domstoler 

• Til 

påtalemyndigheten 

 

Oppdatert desember 2019 
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Del 23:  Spania – Norsk 

Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å sikre 

at vi har en nøyaktig oversikt 

over alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverand
ører 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Betinget samtykke 

• Legitime interesser (for å sikre 

at forsikrede personer er 

innenfor vår akseptable 

risikoprofil og for å bistå med 

forebygging av kriminalitet og 

svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, som 

lovlig unntak (for Data om 

straffbare handlinger) 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Kredittopplysning

sbyråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurdere 

garantiinnsend

ingen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende nivå, 

kostnad og type dekning som 

eventuelt skal utvides) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke, som 

lovlig unntak 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Andre 

forsikringsselskap

er / 

Reassurandører 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

avgjøre om dekningen skal 

utvides for en 

fornyelsesperiode, og i så fall 

på hvilke vilkår) 

• Samtykke 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Tjenesteleverandø

rer 

Gi 

kundebehandli

ng, assistanse 

og støtte 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning (for 

forsikringsinformasjon) 

• assistanseleverand

ører 

• Tjenesteleverandø

rer 

Motta premie 

og betalinger 
• Kontaktinfor

masjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Banker 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitim(for å gi forsikrede 

personer informasjon om 

forsikringsprodukter eller 

tjenester som kan være av 

interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinfor

masjon 

• Informasjon 

om forsikring 

• Informasjon 

om personlig 

risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskap

er (under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel 

om krav 
• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å opprettholde en 

nøyaktig oversikt over alle 

mottatte krav og identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Assistanseleveran

dører 

• Tjenesteleverand

ører  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

vurdere omstendighetene 

rundt et krav) 

• Samtykke 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Tredjepartsadmini

stratorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Kraveksperter 

Overvåking og 

oppdage 

svindel 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser (for å 

overvåke, vurdere og til slutt 

forhindre svindel) 

• Samtykke 

• Unntak i henhold til lokal 

lovgivning 

• Eksplisitt samtykke som lovlig 

unntak 

• Etablere, utøve eller forsvare 

juridiske krav 

• Overvåkningsleve

randører 

(unntaksvis) 

• Anti-svindel 

database 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts fordringshavere) 

(for å avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Informasjon 

om forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndighet

er (f.eks. ACPR, 

CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselska

per (under 

rettskjennelse) 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinfor

masjon 

• Legitime interesser (for å 

opprettholde en nøyaktig 

plattform for administrasjon 

av klient- og 

partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinfor

masjon 

• Oppfyllelse av en kontrakt • Tjenesteleverandø

rer 

Markedsføring • Kontaktinfor

masjon 

• Markedsførin

g 

• Legitime interesser (for å 

kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester eller 

produkter som kan være av 

interesse for deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

Arrangere 

arrangementer 

og være 

vertskap for 

besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet 

eller kontoret 

• Legitime interesser (for å 

organisere og være vert for 

arrangementer som kan være 

av interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 
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Aktivitet Type 

informasjon som 

samles inn 

Grunnlaget for vår bruk av 

informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøk

er 

• Alle (der det 

er relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringsordnin

g i henhold til gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-

selskap 

• Alt • Legitime interesser (for å 

strukturere virksomheten vår 

på riktig måte) 

• Rettslig 

forpliktelse(forsikringsoverfør

ingsordning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinfor

masjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for å lære 

opp ansatte, for å gi bevis på 

intensjon om å inngå en 

forsikringskontrakt, for å 

bidra til å løse klager, for å 

forbedre kundeservicen eller 

for å oppdage svindel)   

• Samtykke 

• Tjenesteleverandø

rer 

• Tilsynsmyndighet

er 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert august 2021 

  



  

  
 

 

 127 

Del 24:  Sverige – Norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å sikre at vi har en 

nøyaktig oversikt over 

alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverandør
er 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for 

å sikre at forsikrede 

personer er innenfor vår 

akseptable risikoprofil 

og for å bistå med 

forebygging av 

kriminalitet og svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, 

som lovlig unntak 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsb

yråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurder 

garantiinnsendin

gen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende 

nivå, kostnad og type 

dekning for å utvide, 

hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Andre 

forsikringsselskaper 

/ Reassurandører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å avgjøre om dekningen 

skal utvides for en 

fornyelsesperiode, og i 

så fall på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

«forsikringsformål»-

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke  

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Tjenesteleverandører 

Gi 

kundebehandlin

g, assistanse og 

støtte 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandører 

Motta premie og 

betalinger 
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitim(for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som kan 

være av interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

opprettholde en nøyaktig 

oversikt over alle 

mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandør

er  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å vurdere 

omstendighetene rundt 

et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske 
krav 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Krav eksperter 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overvåking og 

oppdage svindel 
• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å overvåke, vurdere og 

til slutt forhindre 

svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, vil 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har 

bedt om det, vil ditt 

samtykke  

• Unntak for å forhindre 

svindel 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Overvåkningslevera

ndører (unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatorsike 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. ACPR, CNIL) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime interesser (for 

å opprettholde en 

nøyaktig plattform for 

administrasjon av klient- 

og partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinforma

sjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (for 

å kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan 

være av interesse for 

deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer 

og være vertskap 

for besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

• Legitime interesser (for 

å organisere og være 

vert for arrangementer 

som kan være av 

interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøker 
• Alle (der det er 

relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for 

å strukturere 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonell  

Rådgivere 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-selskap 

Alt • Legitime interesser (for 

å strukturere 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinforma

sjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for 

å lære opp ansatte, for å 

gi bevis på intensjon om 

å inngå en 

forsikringskontrakt, for 

å bidra til å løse klager, 

for å forbedre 

kundeservicen eller for 

å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert november 2019 
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Del 25:  Storbritannia – norsk 

Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Potensielle forsikrede og forsikrede personer 

Sette opp en 

registrering i 

systemene våre 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å sikre at vi har en 

nøyaktig oversikt over 

alle forsikrede personer 

vi dekker) 

• Tjenesteleverandør
er 

Utføre 

bakgrunns-, 

sanksjons-, 

svindel- og 

kredittsjekker 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Samtykke 

• Legitime interesser (for 

å sikre at forsikrede 

personer er innenfor vår 

akseptable risikoprofil 

og for å bistå med 

forebygging av 

kriminalitet og svindel) 

• Rettslig forpliktelse 

• Eksplisitt samtykke, 

som lovlig unntak 

• Tjenesteleverandører 

• Kredittopplysningsb

yråer 

• Anti-svindel 

databaser 

Vurder 

garantiinnsendin

gen, vurdere 

risiko og skrive 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Tiltak for å inngå en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å bestemme sannsynlig 

risikoprofil og passende 

nivå, kostnad og type 

dekning for å utvide, 

hvis noen) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Andre 

forsikringsselskaper 

/ Reassurandører 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Behandle 

fornyelser 
• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å avgjøre om dekningen 

skal utvides for en 

fornyelsesperiode, og i 

så fall på hvilke vilkår) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

«forsikringsformål»-

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke  

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Tjenesteleverandører 

Gi 

kundebehandlin

g, assistanse og 

støtte 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Samtykke 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandører 

Motta premie og 

betalinger 
• Kontaktinforma

sjon 

• Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Banker 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitim(for å gi 

forsikrede personer 

informasjon om 

forsikringsprodukter 

eller tjenester som kan 

være av interesse) 

• Samtykke 

• Leverandører av 

tjenester 

Overholde 

juridiske og 

regulatoriske 

forpliktelser 

• Kontaktinforma

sjon 

• Informasjon om 

forsikring 

• Informasjon om 

personlig risiko 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse 
• Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. FCA, PRA, 

ICO) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Fordringshaver 

Motta varsel om 

krav 
• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

opprettholde en nøyaktig 

oversikt over alle 

mottatte krav og 

identiteten til 

fordringshavere) 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Assistanseleverandø

rer 

• Tjenesteleverandør

er  

Vurdere krav • Detaljer om 

krav 

• Helsedata 

• Data om 

straffbare 

handlinger 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å vurdere 

omstendighetene rundt 

et krav) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har bedt 

om det, ditt samtykke  

• Etablere, utøve  
eller forsvare juridiske 
krav 

• Tredjepartsadministr

atorer 

• Takstmann 

• Advokater 

• Krav eksperter 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Overvåking og 

oppdage svindel 
• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser (for 

å overvåke, vurdere og 

til slutt forhindre 

svindel) 

• Hvis vi ikke har bedt om 

ditt samtykke, vil 

"forsikringsformål" -

unntaket 

• Hvis vi spesifikt har 

bedt om det, vil ditt 

samtykke  

• Unntak for å forhindre 

svindel 

• Etablere, utøve eller 

forsvare juridiske krav 

• Overvåkningslevera

ndører (unntaksvis) 

• Anti-svindel 

databaser 

• Rettshåndhevende 

organer 

Avgjøre krav • Finansiell 

informasjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

• Legitime interesser 

(tredjeparts 

fordringshavere) (for å 

avgjøre krav til 

vellykkede tredjeparts 

fordringshavere)  

• Banker 

• Advokater 

Overholde 

juridiske og 

regulatorsike 

forpliktelser 

• Informasjon om 

forsikring 

• Detaljer om 

krav 

• Anti-svindel 

data 

• Finansiell 

informasjon 

• Rettslig forpliktelse • Tilsynsmyndigheter 

(f.eks. FCA, PRA, 

ICP) 

• Rettshåndhevende 

organer 

• Domstolene 

• Andre 

forsikringsselskaper 

(under 

rettskjennelse) 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Forretningspartnere og besøkende 

Behandle 

relasjoner 
• Kontaktinforma

sjon 

• Legitime interesser (for 

å opprettholde en 

nøyaktig plattform for 

administrasjon av klient- 

og partnerrelasjoner) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Administrere 

kontrakter 
• Kontaktinforma

sjon 

• Oppfyllelse av en 

kontrakt 

 

Markedsføring • Kontaktinforma

sjon 

• Markedsføring 

• Legitime interesser (for 

å kommunisere med 

forretningspartnere om 

arrangementer, tjenester 

eller produkter som kan 

være av interesse for 

deres sektor) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Arrangere 

arrangementer 

og være vertskap 

for besøkende på 

kontoret, 

imøtekomme 

besøkende på 

nettstedet 

• Besøkende på 

nettstedet eller 

kontoret 

• Legitime interesser (for 

å organisere og være 

vert for arrangementer 

som kan være av 

interesse for 

forretningspartnere) 

• Samtykke 

• Tjenesteleverandører 

Gjelder for alle 

Overfør 

forretningsbøker 
• Alle (der det er 

relevant for 

boken) 

• Legitime interesser (for 

å strukturere 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Domstolene 

• Kjøper 

• Profesjonell  

Rådgivere 
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Aktivitet Type informasjon 

som samles inn 

Grunnlaget for vår bruk 

av informasjonen 

Hvem vi kan utlevere 

informasjonen til 

Salg eller 

organisering av 

et Chubb-selskap 

Alt • Legitime interesser (for 

å strukturere 

virksomheten vår på 

riktig måte) 

• Rettslig forpliktelse 

(forsikringsoverføringso

rdning i henhold til 

gjeldende lov) 

• Samtykke 

• Unntaket for 

"forsikringsformål" 

• Kjøper 

• Profesjonelle 

rådgivere 

Opptak av 

telefonsamtaler 
• Kontaktinforma

sjon; 

• Kravdetaljer; 

• Annen 

informasjon 

som deles i 

sammenheng 

med samtalen  

• Rettslig forpliktelse 

• Legitime interesser(for 

å lære opp ansatte, for å 

gi bevis på intensjon om 

å inngå en 

forsikringskontrakt, for 

å bidra til å løse klager, 

for å forbedre 

kundeservicen eller for 

å oppdage svindel)   

• Tjenesteleverandører 

• Tilsynsmyndigheter 

• Domstolene 

• Rettshåndhevende 

organer 

Oppdatert november 2019 

 


