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Informasjon om Danica Pensjons 
behandling av personopplysninger

Danica Pensjonsforsikring AS er en finansinstitusjon som tilbyr pensjonssparing 
og forsikringsdekning. Danica Pensjonsforsikring AS er behandlingsansvarlig for 
personopplysningene vi behandler.

Danica Pensjonsforsikring AS er et heleid datterselskap av Danica Pension 
Livforsikringsaktieselskap i Danmark, som igjen er et heleid datterselskap 
av Danske Bank A/S, et av Nordens største finanskonsern. 

For å kunne administrere dine avtaler og tilby deg best mulig rådgivning, har 
Danica Pensjonsforsikring AS behov for å dele opplysninger som vi mottar i 
forbindelse med dine pensjoner og forsikringsdekninger, internt mellom 
våre selskaper.

HVEM ER VI?

Når du blir kunde hos Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon), eller hvis 
du forandrer dine produkter hos oss, ber vi deg oppgi enkelte 
personopplysninger. Denne informasjonen behandler vi for at vi skal kunne tilby 
deg best mulig rådgivning og løsninger, overholde avtaler med deg og overholde 
de lovkrav som gjelder for oss. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å 
beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, 
hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av 
personopplysningene.

DANICA PENSJONSFORSIKRING AS  
- PERSONVERNERKLÆRING

Deling av personopplysninger internt mellom våre selskaper gjelder 
opplysninger om:

•

•

Dine grunnleggende personopplysninger, f.eks. navn, adresse og personnummer

De produkter du har hos Danica Pensjonsforsikring AS med relatert
informasjon, f.eks. hvilke typer dekninger, størrelse på utbetalinger, innskudd
og innbetalinger.
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For å kunne administrere dine avtaler og tilby deg best mulig rådgivning, har 
Danica Pensjonsforsikring AS behov for å dele opplysninger som vi mottar i 
forbindelse med dine avtaler, med våre distributører. Helseopplysninger deles 
ikke. 

Deling av personopplysninger internt mellom våre selskaper og med våre 
distributører er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse for Danica 
Pensjonsforsikring AS og for øvrige selskap i Danske Bank-konsernet. Det er 
samtidig i din interesse at vi administrerer dine avtaler og mottar best mulig 
rådgivning. Vår berettigede interesse i deling av personopplysninger internt 
mellom våre selskaper veier derfor tyngre enn din interesse i at vi ikke deler 
dine personopplysninger mellom våre selskaper.

HVORFOR BEHANDLER VI DINE 
PERSONOPPLYSNINGER?

Vi bruker opplysninger om deg til å tilby deg best mulig rådgivning og løsninger 
for å overholde våre avtaler med deg samt for å oppfylle de lovkrav vi er pålagt
som finansinstitusjon.

Dette betyr at vi behandler dine personopplysninger når:

• Du har inngått eller vurderer å inngå en avtale med oss,
• Du har gitt oss tillatelse til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål,
• Vi har en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger,

Det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle en berettiget 
interesse for Danica Pensjonsforsikring AS. Det kan f.eks. være for å forhindre 
misbruk og tap, styrke IT-sikkerhet og/eller med tanke på direkte markedsføring. 
Vi vil bare gjøre dette hvis vår berettigede interesse veier tyngre enn din 
interesse i at vi ikke behandler dine personopplysninger.

•

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER 
BEHANDLER VI?

Vi behandler ulike typer personopplysninger avhengig av hvilke tjenester 
eller produkter du har bestilt eller er interessert i, bl.a.:

•
•
•
•
•
•
•

Grunnleggende personopplysninger, f.eks. navn, adresse og personnummer, 
Informasjon om utdanning eller yrke,
Arbeidsgivers opplysninger dersom ordningen er en arbeidsgiverordning, 
Finansiell informasjon, f.eks. inntekt, sikkerhet, gjeld eller kredittvurdering 
Informasjon om din familie og husstand,
ID-dokumentasjon, f.eks. kopi av pass, førerkort eller annet ID-kort,
Informasjon om tjenestene og produktene vi leverer til deg, herunder hvordan du 
bruker dem og dine preferanser i den forbindelse,

• Helseopplysninger.

Vi behandler også andre personopplysninger dersom dette er nødvendig 
for å levere bestemte produkter eller tjenester til deg eller hvis det er 
pålagt ved lov.



Danske Bank
Pattern A4 Horizontal
Midnight Blue CMYK Coated

Background – Midnight Blue
Pattern – Black, 30% Multiply

DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_01 DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_02 DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_03 DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_04 DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_05 DB_PATTERN_A4_Format_Midnight Blue_Horizontal_COATED_06

Sensitive personopplysninger
Vi behandler kun sensitive personopplysninger, slik som helseopplysninger, 
medlemskap i fagforeninger eller genetiske data, når det er nødvendig for å kunne 
gi råd om eller tilby deg et produkt eller en tjeneste. Vi innhenter ditt samtykke til 
registrering og bruk av dine sensitive personopplysninger, med mindre vi i henhold 
til lov kan behandle dine sensitive personopplysninger uten ditt samtykke.

Vår evne til å tilby deg best mulig rådgivning og best mulige løsninger avhenger i 
stor grad av hvor godt vi kjenner deg. Det er derfor viktig at informasjonen vi har 
om deg er nøyaktig og oppdatert, slik at du kontinuerlig informerer oss om 
eventuelle endringer. Du kan se din registrerte kontaktinformasjon på Danica 
Nettpensjon.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med levering av våre produkter, bl.a. 
pensjonssparing og forsikringsdekning.

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med andre aktiviteter:

• Kundeservice, rådgivning og administrasjon,
• Sende relevant markedsføringsmateriale til deg, med mindre du har reservert deg,
• Utvikle våre produkter, tjenester og virksomhet,
• Fastsette priser og gebyrer,
• Identifikasjon og godkjenning av kunder,

NÅR OG HVORDAN 
BEHANDLER VI DINE 
PERSONOPPLYSNINGER?
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• Risikostyring,
• Beskytte deg og Danica Pensjonsforsikring AS mot svindel,

Oppfylle lovbestemte krav.

HVOR FÅR VI 
OPPLYSNINGENE FRA?

Vi får de fleste opplysninger fra deg eller ved å observere dine handlinger, f.eks. når:

• Du fyller ut forespørsler eller andre skjemaer i forbindelse med bestilling av tjenester og 
produkter,

• Du sender inn bestemte dokumenter til oss,
Du ringer oss (vi vil i så fall informere deg dersom telefonsamtalen tas opp; vi er
forpliktet til å registrere og lagre telefonsamtalen dersom vi diskuterer
investeringstjenester med deg),

•

Du bruker vår nettside, våre mobilapp'er, produkter og tjenester,•
Du deltar i kundeundersøkelser eller kampanjer som vi har organisert.•

Hvis din pensjon eller forsikring er opprettet gjennom en arbeidsgiver, vil vi motta 
informasjon om din lønn fra din arbeidsgiver.

Vi behandler dine opplysninger så lenge det er nødvendig for det formål dine 
opplysninger er samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger 
som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt 
samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg 
slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er 
oppfylt. Vi er pålagt i henhold til bokføringsloven og hvitvaskingsloven å 
oppbevare noen opplysninger og dokumenter i opptil fem år etter at et 
forretningsforhold er avsluttet eller gjennomføringen av en enkelt transaksjon. 
For å kunne håndtere eventuelle fremtidige forsikringskrav, kan vi også 
oppbevare noen personopplysninger i henholdsvis 10 eller 20 år i samsvar med 
forsikringsavtalelovens foreldelsesfrister.

•
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TREDJEPARTER OG 
DINE OPPLYSNINGER

Personopplysninger fra tredjeparter 
Vi behandler informasjon om deg som vi mottar fra tredjeparter, bl.a.

• Det Sentrale Folkeregisteret (personnummer) og andre offentlig tilgjengelige 
kilder og registre. Vi registrerer og bruker denne informasjonen bl.a. for å
verifisere at informasjonen vi har er riktig,

• Selskaper i Danske Bank-konsernet (hvis du har avgitt samtykke),
• Helsemyndigheter (hvis du har avgitt samtykke),
• Andre forsikringsselskaper (hvis du har avgitt samtykke),
• Kommuner og offentlige instanser (hvis du har avgitt samtykke),
• Selskaper i Danske Bank-konsernet (informasjon fra deres rapporter til

ØKOKRIM i henhold til hvitvaskingsregler).

Tredjeparter som vi deler dine personopplysninger med
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et 
lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en 
avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. I noen 
tilfeller vil vi dele personopplysninger med tredjeparter innenfor eller utenfor 
Danica-konsernet:

• Hvis du har bedt oss om å overføre penger til andre pensjonsselskaper
utleverer vi de opplysninger om deg som er nødvendig for å identifisere deg
og oppfylle avtalen,

• Helsepersonell (hvis du har avgitt samtykke),
• Vi utleverer opplysninger om deg til offentlige myndigheter i henhold til

lovpålagte plikter, herunder til ØKOKRIM og Skatteetaten,
• Opplysninger om deg kan sendes til selskapets gjenforsikringsselskap

i inn- og utland dersom vi vil gjenforsikre hele eller deler av din
forsikring (hvis du har avgitt samtykke),

• I forbindelse med IT-utvikling, -hosting og -support kan vi overføre
personopplysninger til databehandlere, herunder til databehandlere med
infrastruktur utenfor EU/EØS. Vi vil i slike tilfeller påse at dine rettigheter er
ivaretatt og at beskyttelsesnivået opprettholdes i forbindelse med
dataoverføringer utenfor EU/EØS ved f.eks. ved å bruke standardkontrakter
fastsatt av EU-kommisjonen,

• Vi videreformidler ditt personnummer til Danske Bank og e-Boks A/S, slik at
e-Boks A/S kan identifisere deg ved mottak av elektroniske brev. Utveksling
av personnummer med Danske Bank A/S er nødvendig siden Danske Bank
A/S leverer den tekniske løsningen,

• Vi videreformidler de opplysninger som er nødvendig for å gi deg god
rådgivning til våre distributører.
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PROFILERING OG 
AUTOMATISERTE BESLUTNINGER

Profilering
Profilering er automatiserte behandlinger av dine personopplysninger som 
innebærer å bruke din informasjon for å vurdere visse personlige aspekter 
knyttet til deg, særlig for å analysere eller forutsi preferanser. Vi bruker 
profilering bl.a. for å tilby deg bestemte tjenester og produkter som oppfyller 
dine preferanser, fastsette priser på tjenester og produkter, oppdage 
svindel/svindelrisiko og til markedsføringsformål.

Automatiserte beslutninger
Med automatiserte beslutninger bruker vi våre systemer til å ta 
beslutninger basert på informasjonen vi har om deg. Automatiserte 
beslutninger gjør at vi kan sikre at våre beslutninger er raske, rettferdige, 
effektive og korrekte basert på den informasjonen vi har.

DINE RETTIGHETER
Innsyn i dine personopplysninger
Du har rett til å kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler, inkludert 
hvor de kommer fra og hva de brukes til. Du har rett til å få vite hvor lenge vi 
lagrer dine opplysninger og hvem som mottar opplysninger om deg i den 
utstrekning vi overfører personopplysninger i Norge og i utlandet. Din 

innsynsrett kan imidlertid være begrenset av lov eller for å beskytte andres 
privatliv eller av hensyn til vår virksomhet og praksis. Vår 
markedskunnskap, våre forretningshemmeligheter, våre interne 
vurderinger og annet materiale kan også bli unntatt fra innsyn.

Manuell behandling
Du har rett til å kreve innsyn i hvordan en automatisert beslutning er tatt og 
konsekvenser av beslutningen, og du har rett å kreve manuell behandling av 
enhver automatisert vurdering.

Reservasjon mot direkte markedsføring
Vår viktigste oppgave er å sikre at våre kunder alltid har riktig 
pensjonsordning og forsikringsdekning. Vi vil derfor gjerne gi deg best mulig 
rådgivning og kontakte deg med relevant informasjon og tydelige 
anbefalinger.

Vi bruker av denne grunn dine personopplysninger til å vurdere når det er 
relevant å kontakte deg og for å sikre at du får best mulig rådgivning og 
informasjon. Dette gjelder uavhengig av om vi kontakter deg via e post, brev, 
telefon eller sms.

Du kan reservere deg mot denne kontakten på Danica Nettpensjon eller ved 
å ringe oss. Hvis du gjør det, kan vi dessverre ikke kontakte deg med 
relevant rådgivning, anbefalinger og informasjon om eksisterende og nye 
alternativer innen pensjon, sparing og forsikring.

Korrigering eller sletting av personopplysninger
Hvis de personopplysninger vi har registrert om deg er feil, ufullstendige 
eller irrelevante, har du rett til å kreve å få opplysningene korrigert eller 
slettet med forbehold om begrensninger i henhold til gjeldende lov eller 
rettigheter til å behandle data.



Rett til begrensning i behandling av personopplysninger
Du har i visse tilfeller rett til å kreve behandlingen av dine personopplysninger 
begrenset. Hvis du har rett til begrenset behandling, vil vi kun kunne behandle 
opplysningene – med unntak av lagring – med ditt samtykke eller med henblikk på 
at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares eller for å beskytte 
en person eller viktige samfunnsinteresser.

Tilbakekall av samtykke
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Vær oppmerksom på at hvis 
du trekker tilbake et samtykke kan dette bety at vi ikke kan tilby deg bestemte 
tjenester eller produkter. Vær også oppmerksom på at vi vil fortsette å behandle 
dine personopplysninger f.eks. for å overholde en avtale vi har inngått med deg, 
hvis behandling av din informasjon er pålagt ved lov eller hvis vi har en berettiget 
interesse i slik behandling som overstiger din interesse i at vi ikke behandler 
dine personopplysninger.

Dersom du velger å trekke tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten 
av vår behandling av dine personopplysninger basert på det tidligere avgitte 
samtykket og frem til tidspunktet for tilbakekall av samtykket. Hvis du trekker 
tilbake ditt samtykke har det derfor først virkning fra tidspunkt for tilbakekall av 
samtykket.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Hvis behandlingen av dine personopplysninger er automatisert, har du rett til å 
motta kopi av de personopplysninger du har gitt oss i et elektronisk 
maskinlesbart format.

Kontaktinformasjon og klageadgang
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss i henhold til informasjon angitt 
under og sende oss kopi av din legitimasjon. Vi vil svare på din henvendelse til 
oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vår kontaktinformasjon er som følger:

Danica Pensjonsforsikring AS 
Postboks 6003 Torgarden 
7434 Trondheim 
Tel. +47 73 56 32 00
www.danica.no 

Du kan også kontakte vårt personvernombud ved å sende en mail til: 
dpofunksjon@danica.no. Vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg 
derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller sensitive opplysninger via e-post.

Dersom du er mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer 
med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke behandler dine 
personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og din kontakt med vårt 
personvernombud ikke har gitt et tilfredsstillende resultat, vennligst kontakt vår 
klageservice på e-post: klage@danica.no.

Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om 
hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

ENDRINGER Hvis det skulle skje endringer i våre produkter og tjenester eller endringer i 
regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i 
informasjonen som er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre 
deg oppmerksom på disse endringene. For øvrig vil oppdatert informasjon alltid 
finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 6
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