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AMTRUSTS POLITIK OM DATABESKYTTELSE 

AmTrust (nærmere defineret nedenfor) vil som en del af din udviste interesse for en forsikring, 

tegning af en forsikring eller i tilfælde af en skadesanmeldelse, behandle dine 

personoplysninger. Såfremt ikke andet er angivet, gælder nedenstående oplysninger for 

følgende selskaber: 

(a) AmTrust International Underwriters DAC (169384) ("AIU"),  

(b) AmTrust Nordic AB (556671-5677) ("AmTrust Nordic"),  

(c) AmTrust Insurance Services Sweden AB (556885-4300) ("AISS") samt  

(d) AmTrust Insurance Services Norway AS (917375011) ("AISN"). 

Denne databeskyttelsespolitik er fælles for AIU, AmTrust Nordic, AISS og AISN (AIU, AmTrust 

Nordic, AISS og AISN benævnes herefter samlet som "AmTrust", "os" eller "vi"). 

Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er det AmTrust-selskab, som du har 

indgået aftale med, eller som på anden måde er ansvarlig for den forsikring, der gælder for 

dig. Oplysninger om, hvilken virksomhed der er ansvarlig fremgår af dine 

forsikringsdokumenter.  

Denne politik er en sammenfatning af, hvordan AmTrust behandler dine personoplysninger, 

samt hvilke rettigheder du har i forhold til vores behandling af personoplysninger. Du kan finde 

mere detaljerede oplysninger om AmTrusts behandling af personoplysninger i vores komplette 

databeskyttelsespolitik, som kan ses på AmTrusts hjemmeside www.amtrustnordic.se. Du kan 

også anmode om en kopi af vores databeskyttelsespolitik ved at kontakte vores 

databeskyttelsesansvarlige på nedenstående e-mailadresse (se punkt 5).  

1. Hvilke oplysninger indsamler vi? 

De personoplysninger, vi behandler, er primært oplysninger, som du giver os, men kan også 

indhentes fra tredjepart. Eksempler på tredjeparter, som vi kan indhente oplysninger fra, er 

offentlige kilder, som f.eks. folkeregister og skattemyndigheder, men også fra andre eksterne 

kilder, som f.eks. arbejdsgivere og A-kasser, samt andre forsikringsselskaber, 

forsikringsmæglere eller samarbejdspartnere, som vi samarbejder med. De 

personoplysninger, vi kan behandle om dig, er: 

- generelle identifikations- og kontaktoplysninger, samt øvrige oplysninger, som gør det 

muligt for os at levere produkter og tjenester til dig; 

- økonomiske oplysninger og kontooplysninger; 

- oplysninger, som vi skal behandle i henhold til lovgivningen, som f.eks. oplysninger, 

der er nødvendige for at opdage, forhindre og undersøge bedragerier eller foretage 

kontrol mod økonomiske sanktionslister; 

- indspillede telefonsamtaler, samt 

- markedsføringspræferencer. 

I det omfang, at sådanne oplysninger er nødvendige, kan vi også indhente følsomme 

personoplysninger, som f.eks. oplysninger om sundhed og fagforeningstilknytning, og vi har 

ret til at behandle oplysningerne for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.   
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2. Hvad gør vi med dine oplysninger? 

Behandling af personoplysninger sker, såfremt en sådan behandling er nødvendig i anledning 

af AmTrusts kontraktmæssige forpligtelser over for dig, i anledning af lovkrav, eller fordi vi har 

ret til at behandle oplysningerne for at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Vi 

behandler også personoplysninger for at opfylde vores berettigede interesse, som f.eks. 

markedsføring eller produktudvikling. Personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for 

de formål, der er angivet i vores komplette databeskyttelsespolitik, vil blive slettet i henhold til 

lovgivningen.  

3. Overførsel af personoplysninger 

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vil AmTrust videregive dine oplysninger til andre 

virksomheder inden for samme koncern, distributionspartnere, tjenesteleverandører eller 

statslige og andre offentlige myndigheder eller organer. Dine personoplysninger kan desuden 

blive behandlet uden for EU/EØS. AmTrust vil dog udelukkende overføre dine 

personoplysninger til lande uden for EU/EØS, såfremt modtagerlandet har et 

beskyttelsesniveau, der er anerkendt som tilstrækkeligt af EU, eller i andre tilfælde, hvis 

modtageren har påtaget sig at holde dine personoplysninger sikre i henhold til EU-

lovgivningen. Med tjenesteleverandører eller andre selskaber, som ikke selv er 

persondataansvarlige for deres behandling, har AmTrust indgået en 

persondatabehandleraftale for at regulere behandlingen af personoplysninger.  

4. Dine rettigheder 

Du har ret til at nægte markedsføring eller ændre dine markedsføringspræferencer, anmode 

om registerudtræk af de personoplysninger, vi behandler om dig, tilbagekalde dit samtykke til 

behandling af følsomme personoplysninger og at klage over AmTrusts behandling af 

personoplysninger til en relevant tilsynsmyndighed for håndtering af personoplysninger. Du 

har også i visse tilfælde ret til at få dine oplysninger slettet eller rettet, begrænse eller 

protestere mod behandling af personoplysninger, få en kopi af dine personoplysninger 

(dataportabilitet) samt modsætte dig automatiseret beslutningstagning og profilering. 

5. Kontaktoplysninger 

Såfremt du ønsker at kontakte AmTrust vedrørende vores behandling af personoplysninger, 

eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder jf. ovenfor, kan du kontakte AmTrust Nordics 

databeskyttelsesansvarlige på følgende e-mailadresse: 

dpo.nordic@amtrustgroup.com,  

eller på postadressen Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 

Stockholm.  

Hvis dit spørgsmål vedrører AmTrust International Underwriters DAC; Data Protection 

Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 

VP48, Irland. 

AmTrusts komplette databeskyttelsespolitik samt kontaktoplysninger for samtlige AmTrust-

selskaber er tilgængelige på vores hjemmeside www.amtrustnordic.se. 
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