Privatlivspolitik for Nærsikring A/S
Behandling af dine personoplysninger mv.
I henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679), er Nærsikring A/S
forpligtet til at oplyse dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Herunder kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger og om dine rettigheder.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Nærsikring A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du
finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Nærsikring A/S
Farvervej 1C, 1.tv
8800 Viborg
CVR-nr.: 73465028
Telefon: 86615011
Mail: info@naersikring.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Opfyldelse af den indgåede forsikringsaftale



Til behandling og vurdering af din arbejdsskadesag

Vi vil samtidig minde dig om at du har pligt til at underrette os, hvis der sker ændring i de oplysninger, vi har
registreret om dig, såsom:


Ændring af navn



Ændring i adresse



Ændring af virksomhedens CVR nr.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Lov om arbejdsskadesikring



EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679)

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

Navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, arbejdsområde, CVR-nummer,
betalingsoplysninger

For skadelidte endvidere
•

Eventuelle oplysninger, du frivilligt har afgivet på de sociale medier

•

Helbredsmæssige oplysninger

•

Økonomiske oplysninger

Modtagere eller kategorier af modtagere (3. part)
Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil eller hvis det er nødvendigt for
at overholde gældende lovgivning.
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (vi er retligt forpligtet)



SKAT (vi er retligt forpligtet)



Ankestyrelsen



Værger



Krisehjælp ved akutte hændelser



Advokatfirmaer



Læge- og tandlægekonsulenter



Databehandlere (IT-leverandører)



NemKonto



Nets (herunder BetalingsService)



Forsikringsselskaber og andre parter (kun såfremt der foreligger samtykke fra dig)



Misligholder du dine forpligtelser overfor Nærsikring A/S, kan Nærsikring A/S indberette dig til
kreditoplysningsbureau og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.



Nærsikring A/S benytter ingen eksterne leverandører til at opbevare personoplysninger uden for
EU/EØS.
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Hvor dine personoplysninger stammer fra
Forsikringstager:


Det forsikringsselskab eller den forsikringsformidler, der indtegner din forsikring hos Nærsikring A/S



Tidligere forsikringsselskab i forbindelse med oplysning om skadeforløb



Dig selv

Skadelidte:


Din arbejdsgiver



Dig selv



Din læge



Din tandlæge



Fagforening



Advokat



Arbejdsmarkedets Erhvervssikring



Ankestyrelsen



Sociale medier

Opbevaring af dine personoplysninger
1. For et forsikringsforhold gælder det:
Vi er forpligtet til at gemme oplysninger om et forsikringsforhold i op til 30 år, da der, uanset at
anmeldelsesfristen for en arbejdsskade er 1 år, altid vil kunne anmeldes en arbejdsskade på et senere
tidspunkt.
For forsikringsforhold, hvor der er anmeldt en arbejdsskade, gemmes personoplysninger omkring
forsikringstager i 30 år efter den sidst anmeldte skade er afsluttet.
Såfremt et forsikringsforhold annulleres, det vil sige et forsikringsforhold ophører uden at have været sat i
kraft, sletter vi dine personoplysninger 6 måneder efter at annullering er effektueret.
2. For en anmeldt arbejdsskade gælder det:
Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med en anmeldt arbejdsulykke i 30 år, idet der først
indtræder forældelse herefter.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.
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Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret
til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte
markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.

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

Denne version er senest revideret den 30. december 2019

4

