Behandling av personuppgifter
Med personuppgifter menas sådana uppgifter om dig som du tillhandahållit till eller som på annat sätt samlats in av CNP Santander
Insurance Life DAC och CNP Santander Insurance Europe DAC (Försäkringsgivarna), eller som samlats in genom samarbetspartners
till dessa bolag, och som definieras i förordning 2016/679, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”). Tillhandahållande av personuppgifter är ett krav för att detta
avtal ska kunna ingås. Personuppgifter är bland annat namn, personnummer, adress, e-post, anställning, typ av försäkring som
tecknas, och upplysningar som lämnas vid skada eller försäkringshändelse.
Försäkringsgivarna kan komma att samla in personuppgifter om dig från allmän försäkringskassa, försäkringsbolag, arbetsgivare
och andra parter såsom arbetsförmedlingar, sjukvårsinrättningar eller liknande. Detta kan omfatta sådana personuppgifter som är
nödvändiga för att bedöma försäkringsfall och sysselsättningsdata och hälsodata.
Ändamål med behandlingen
Försäkringsgivarna behandlar personuppgifterna i syfte att administrera försäkringen i den mån sådan behandling är nödvändig
för att fullgöra detta avtal eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller med stöd av ditt samtycke.
Med "administration av försäkringen” menas bland annat försäkringsgivning, behandling, skadereglering och förebyggande av
bedrägeri samt statistik och analysframtagning. Med "behandlar" avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om
personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av
personuppgifterna till tredje part.
Mottagare av dina uppgifter och överföring utanför EU/EES
Försäkringsgivarna kan för ovannämnda ändamål komma att dela med sig av uppgifterna till närstående bolag, auktoriserade
ombud och leverantörer eller andra försäkringbolag som Försäkringsgivarna samarbetar med. Om sådan mottagare är etablerad i
ett land utanför EU/EES kan dina personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå
för personuppgifter, men Försäkringsgivarna kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband
med sådan överföring t.ex. genom att ingå avtal med mottagaren för att säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter.
Radering av personuppgifter
Försäkringsgivarna sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så
länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter raderas normalt
efter att försäkringen har upphört, men vissa uppgifter kan komma att sparas under en längre period i den mån det behövs för
administrativa ändamål, skadereglering eller för att uppfylla lag, förordning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter kan komma att
sparas i upp till tio år efter försäkringens avslutande, och upp till trettio år om det rör sig om en livförsäkring.
Återkallelse av samtycke
Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter genom att kontakta Försäkringsgivarna på
adressen nedan eller säga upp försäkringen enligt punkt 5 i de Allmänna villkoren,. Återkallelse av samtycke kan eventuellt medföra
att skadereglering inte kan administreras.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Försäkringsgivarna behandlar och hur dessa används samt
varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats ut. Du kan
även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du
även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har
rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.
Om du vill framställa en begäran eller har frågor eller synpunkter angående behandlingen av dina personuppgifter kan du, i första
hand, vända dig till dataprotectionofficer@cnpsantander.com
Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.
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