Alliansgruppen Assurans i Norden AB
Personuppgift-Dataskydd

Policy

Då Alliansgruppen vill beakta skyddet av din personliga integritetenligt och enligt gängse lagstiftning
behandla dina personuppgifter och i det sammanhanget belysa dina rättigheter kan följande
information lämnas enligt nedan.

Personuppgifter

Exempel enligt följande:


Uppgifter om din egendom och dig själv i samband med analys av ditt försäkringsbehov så som
försäkringsställe/ belägenhet , gatuadress ,ort etc. och så även skadehistorik.



Uppgifter i samband med utbetalningar av olika slag kopplat till din försäkringslösning,
så som adekvata bankkonto, bankgiro, plusgironummer.



Information om hur vi når dig så som namn och adresser av både fysisk och elektronisk natur,
telefonnummer, faktureringsinformation och dylikt.

Informationsinsamling
När du kontaktar oss i syfte att använda våra tjänster så kan du direkt eller indirekt informera oss om dig själv.
och då lämna information enligt ovan. Vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med vårt uppdrag belyst av
undertecknad och daterad mäklarfullmakt och som då kontraktenligt utgör laglig grund för inhämtandet.
Vi kan då komma att för försäkringsbehovsanalysens och offertinhämtandets skull delge gängse
försäkringsskyddsleverantörer denna inhämtade information.

Genom anlitandet av våra tjänster enligt ovan beskriven informationssamling kan således redovisad policy och den
behandling vi i enlighet med laglig grund utför av dina personuppgifter, då även komma att ske medelst elektronisk
kommunikation.

Vi kan även då olika lagar föreskriver detta och vi i sammanhanget komma att behöva
lämna ut nödvändig information till myndigheter och då i beaktande av din säkerhet.

Behandling av dina personuppgifter: Lagring

Personuppgifterna lagras i inom EU/EES området. Skulle information av eventuell nödvändig anledning
överföras till land utanför ovan angivet område vidatages samma säkerhetsbeaktande som
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gäller inom EU/EES.

Sparande av information: Tidsutdräkt.

Din data i sammanhanget sparas så länge vårt av dig sanktionerade uppdrag kräver detta och så länge som det krävs
enligt lagstadgad lagringstid.

Rättigheter

Dina rättigheter gäller enlig följande:




Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter du lämnat
Verifiera den information vi erhållit från dig.
Du har rätt att bli bortglömd , vilket betyder att du har rätt till radering av data
om syftet för informationen ej längre behövs enligt ovan benämnt uppdrag.

I det samanhanget bör nämnas att legala skyldigheter som åligger Alliansgruppen kan hindra att
all information omedelbart raderas. Vi kommer då att säkerställa att dessa uppgifter som vi då blir
skyldiga att spara ej användes för annat ändamål.

Alliansgruppen Assurans i Norden AB 556626-1730 är personuppgiftsansvarigt för behandling av dina
personeruppgifter och följer gängse dataskyddslagstiftning
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