
 

 

PERSONVERNERKLÆRINGEN TIL AMTRUST 

I forbindelse med at du har utvist interesse for en forsikring, kjøpt en forsikring eller meldt et 

forsikringstilfelle, behandler AmTrust (nærmere definert nedenfor) dine personrelaterte data. Hvis 

ikke annet er oppgitt, gjelder opplysningene nedenfor for følgende selskaper: 

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

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

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

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

Denne personvernerklæringen gjelder for AIU, AmTrust Nordic, AISS og AISN (AIU, AmTrust Nordic, 

AISS og AISN blir heretter i fellesskap omtalt som "AmTrust", "oss" eller "vi").  

Det AmTrust-selskapet som du har inngått en avtale med eller som for øvrig er ansvarlig for den 

forsikringen som gjelder for deg, er ansvarlig for å behandle personrelaterte data om deg. 

Forsikringsdokumentene dine inneholder opplysninger om dette. 

Denne erklæringen er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personrelaterte data og 

hvilke rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personrelaterte data. Detaljert 

informasjon om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data finner du i vår fullstendige 

personvernerklæring på nettsiden til AmTrust: www.amtrustnordic.se. Hvis du vil be om et 

eksemplar av personvernerklæringen vår, kan du sende en melding til personvernombudet vårt på 

den epostadressen som er oppgitt i punkt 5 nedenfor.  

1. Hvilke opplysninger innhenter vi?  

De personrelaterte dataene som vi behandler er først og fremst slike opplysninger som du har 

oppgitt til oss, men det kan også dreie seg om data som er innhentet av tredjepart. Tredjeparter som 

vi kan innhente data fra er f.eks. offentlige kilder, slik som folkeregister og skattemyndigheter, men 

også andre eksterne kilder slik som arbeidsgivere og nav, samt andre forsikringsleverandører, 

forsikringsmeglere eller partnere som vi samarbeider med. Vi kan behandle følgende personrelaterte 

data om deg: 

- generelle identifiserende data og kontaktopplysninger, samt andre opplysninger som gjør det 

mulig for oss å tilby deg produkter og tjenester; 

- økonomisk informasjon og kontoopplysninger; 

- opplysninger som loven pålegger oss å behandle, bl.a. informasjon som er nødvendig for å 

avdekke, forhindre og undersøke bedrageritilfeller eller å utføre kontroller med hensyn til 

økonomiske sanksjonslister; 

- opptak av telefonsamtaler og 

- markedsføringspreferanser. 

I den grad det er nødvendig kan vi også innhente sensitive personrelaterte data, f.eks. opplysninger 

om helse og tilhørighet til fagforeninger. Vi har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, 

hevde eller forsvare rettslige krav. 

2. Hva gjør vi med opplysningene dine? 

Behandling av personrelaterte data initieres når slik behandling er nødvendig på grunnlag av de 

avtalefestede forpliktelsene som AmTrust har overfor deg, på grunnlag av juridiske krav eller fordi vi 

har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, hevde eller forsvare juridiske krav. Dessuten 

http://www.amtrustnordic.se/


 

behandler vi personrelaterte data for å ivareta våre rettmessige interesser, bl.a. markedsføring eller 

produktutvikling. Personrelaterte data som vi ikke lenger trenger til de formålene som er nevnt i vår 

fullstendige personvernerklæring, slettes i henhold til loven. 

3. Formidling av personrelaterte data 

I tilfeller der det er nødvendig formidler AmTrust dine personrelaterte data til andre foretak i det 

samme konsernet, til distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige 

myndigheter og instanser. Dine personrelaterte data kan også bli behandlet utenfor EU/EØS, men 

AmTrust formidler dine personrelaterte data til land utenfor EU/EØS kun hvis EU har godkjent at 

beskyttelsesnivået i mottakerlandet er adekvat eller hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte 

dine personrelaterte data i henhold til EU-lovgivning. Med tjenesteleverandører eller andre selskaper 

som ikke selv er ansvarlig for å behandle personrelaterte data har AmTrust inngått avtaler om 

oppdragsbehandling for å fastsette hvordan personrelaterte data skal behandles.  

4. Rettighetene dine 

Du har rett til å avvise markedsføringstiltak eller endre markedsføringspreferansene dine, og du kan 

kreve å få utlevert utdrag fra registre som inneholder personrelaterte data om deg som vi behandler. 

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personrelaterte data, og du kan sende 

inn en klage om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data til det kontrollorganet som er 

ansvarlig for håndtering av personrelaterte data. I bestemte tilfeller har du også rett til å be om at 

dataene dine blir slettet eller korrigert, at behandling av dine personrelaterte data begrenses eller 

nektes, at du ønsker å motta en kopi av dine personrelaterte data (dataportabilitet) og at du ikke 

aksepterer automatiserte vedtak og profilering. 

5. Kontaktopplysninger 

Hvis du ønsker å ta kontakt med AmTrust angående vår behandling av personrelaterte data eller vil 

benytte deg av dine rettigheter som er beskrevet ovenfor, kan du henvende deg til 

personvernombudet hos AmTrust Nordic på følgende epostadresse: 

dpo.nordic@amtrustgroup.com 

eller pr. post til Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm. 

Spørsmål som gjelder AmTrust International Underwriters DAC kan sendes til:  

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

VP48, Irland. 

På vår nettside www.amtrustnordic.se finner du den fullstendige personvernerklæringen til AmTrust 

og kontaktopplysninger for alle AmTrust-selskaper. 

-------------- 

Oppdatert den 12.09.2022 
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