AMTRUSTS RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN
I forbindelse med at du har meldt interesse for eller kjøpt en forsikring, kommer AmTrust (nærmere
definert nedenfor) til å behandle dine personopplysninger.
Med ”AmTrust” eller ”vi” menes her følgende selskaper i AmTrust-konsernet: AmTrust Nordic AB (org.
nr. 556671-5677) og AmTrust International Underwriters DAC (reg. nr. 169384). Det AmTrust-selskap
som behandler dine personopplysninger regnes som behandlingsansvarlig.
Disse retningslinjene er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personopplysninger og
hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen. Nærmere informasjon om AmTrust sin
behandling av personopplysninger finnes i vår personvernpolicy som du finner på vår hjemmeside
www.amtrustnordic.se eller som du kan få en kopi av ved å kontakte AmTrust sitt personvernombud på
e-postadressen nedenfor.
1.
Hvilken informasjon samler AmTrust inn?
Personopplysningene vi behandler er først og fremst de opplysningene du selv gir oss. Vi kan
imidlertid også innhente opplysninger fra tredjepart, f.eks. offentlige registre, forsikringsmeglere,
skade-takseringspersonell eller andre av våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vi kan
komme til å behandle om deg er:
-

Generelle identifikasjons- og kontaktopplysninger, samt annen informasjon som gjør det mulig for
oss å levere produkter og tjenester til deg
Økonomisk informasjon og kontoopplysninger
Informasjon vi må behandle i henhold til lov, for eksempel informasjon som er nødvendig for å
oppdage, hindre og utrede bedrageri eller utføre kontroll mot økonomiske sanksjonslister
Opptak av telefonsamtaler

Under forutsetning av at du gir ditt samtykke til slik behandling, kan vi også komme til å innhente
sensitive personopplysninger for eksempel om helse og tilknytning til fagforening.
2.
Hva gjør AmTrust med informasjonen din?
Behandling av personopplysninger skjer først og fremst hvis slik behandling er nødvendig for å
oppfylle AmTrust sine avtalemessige forpliktelser overfor deg eller hvis det er nødvendig som følge av
lovkrav. Vi kan også komme til å behandle personopplysninger eksempelvis i forbindelse med
produktutvikling. Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålene som er
angitt i våre fulle policy for databeskyttelse, vil bli slettet ved lov.
3.
Overføring av personopplysninger
AmTrust kan, hvis det er nødvendig, gi dine personopplysninger til andre selskaper innen samme
konsern, distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter eller
organer. Personopplysningene kan også komme til å bli behandlet utenfor EU/EØS. AmTrust kommer
derimot bare til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis mottakerlandet har et
beskyttelsesnivå som anses som tilstrekkelig av EU, eller i andre tilfeller, hvis mottakeren har forpliktet
seg til å beskytte dine personopplysninger i henhold til EU-lovgivning.
4.
Dine rettigheter
Du har rett til å;
-

Be om innsyn i registre med hensyn til hvilke personopplysninger vi behandler om deg
Tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personopplysninger
Klage på AmTrusts behandling av personopplysninger til relevant tilsynsmyndighet for
personopplysningshåndtering

I visse tilfeller har du også rett til å få opplysningene dine slettet eller rettet, til å begrense eller
protestere på behandling av personopplysninger, få en kopi av personopplysningene dine i et vanlig
lesbart format (dataportabilitet), samt motsette deg automatisert beslutningstaking, inklusiv profilering.
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Ønsker du å kontakte AmTrust angående vår behandling av personopplysninger, eller vil du utøve
dine rettigheter i henhold til ovenstående, kan du kontakte AmTrusts Nordics personvernombud på
følgende adresser:
Dataskyddsombud@amtrustgroup.com, eller per postadress Dataskyddsombud, AmTrust
Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, Sverige.
Gjelder spørsmålet AmTrust International Underwriters DAC:
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2,
D02 VP48, Irland.
AmTrust sin fullstendige personvernpolicy samt kontaktopplysninger til samtlige AmTrust-selskaper er
tilgjengelig på vår hjemmeside www.amtrustnordic.se.
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