
Information om databeskyttelse i forbindelse med din dækforsikring 

Du modtager dette dokument som et supplement til de Generelle forsikringsbetingelser, produktinformationen og forsikringspolicen, og 

det indeholder information om behandling og anvendelse af dine oplysninger

1. Ansvarlig 

1.1 Den ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

er i-surance GmbH, Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlin. 

E-mail: delticom@i-surance.eu; Tlf.: +49 30 2390 4770. 

1.2 Du kan kontakte den databeskyttelsesansvarlige pr. e-

mail: data-security@i-surance.eu eller pr. post til 

ovennævnte adresse. 

 

2. Formål og retsgrundlag for databehandling 

2.1 i-surance leverer en ydelse i henhold til vores 

koncernforsikringskontrakt med din online dækforhandler 

for at garantere dig som forsikret person, at forsikringen 

dækker dine dæk. 

2.2 i-surance behandler dine oplysninger for at opfylde 

forsikringsdækningen, især hvad angår behandling af 

skadesanmeldelser og klager. 

2.3 Derudover kan dine oplysninger blive anvendt til 

statistiske analyser, især til beregninger af 

forsikringspræmien og forsikringsydelserne samt til 

opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. 

2.4 Til disse formål registrerer og behandler vi dine 

personoplysninger (f.eks. navn og adresse) og 

oplysningerne om dine købte dæk (f.eks. type, fabrikant, 

model, købspris). 

2.5 Registreringen af dine oplysninger sker online ved at 

indtaste dem ved køb af dækket. 

2.6 Angivelsen af oplysningerne er nødvendig for indgåelse af 

kontrakten. Hvis oplysningerne ikke angives, kan 

kontrakten ikke indgås, og derved kan 

forsikringsdækningen ikke tillades.  

 

3. Modtageren af oplysningerne 

3.1 Modtageren af dine oplysninger er i-surance GmbH, der 

behandler dine oplysninger for at opfylde din 

forsikringsdækning. De kan udpege deres moderselskab (i-

surance AG) eller søsterselskab (i-surance GmbH sucursal 

en España) til at opfylde forsikringsdækningen.  

3.2 Dine oplysninger vil blive gjort tilgængelige for os online, 

således at vi kan indgå kontrakten og behandle dine 

skadesanmeldelser. Dette giver dig mulighed for indgå 

kontrakten direkte online og håndtere skadesanmeldelser 

online. 

3.3 Dine oplysninger vil blive stillet til rådighed for 

forsikringsselskabet Great Lakes Insurance SE, 

Königinstraße 107, 80802 München, således at 

forsikringsselskabet kan garantere din forsikringsdækning i 

overensstemmelse med lovbestemmelserne. Great Lakes 

Insurance SE er et datterselskab af Münchner Rück. Great 

Lakes Insurance SE kan overføre dine oplysninger for at 

lave statistiske analyser og overholde lovmæssige krav til 

moderselskabet eller søsterselskabet her i landet eller i 

udlandet. Der kan anmodes om yderligere oplysninger om 

databeskyttelsesoplysningerne for Great Lakes Insurance 

SE.  

 

4. Retsgrundlaget for dataoverførslen 

I alle tilfælde sker dataoverførslen i overensstemmelse med 

gældende lovkrav. 

5. Dataoverførsel i udlandet 

For opfyldelsen af kontrakten kan det være nødvendigt at 

overføre data til moderselskaber eller søsterselskaber i i-

surance GmbH eller i forsikringsselskabet inden for Den 

Europæiske Union og Schweiz. Der vil ikke blive overført 

oplysninger til et tredjeland uden for EU. 

6. Tilbagekaldelse 

Et indgivet informeret samtykke til databehandling kan til 

enhver tid tilbagekaldes skriftligt delticom@i-surance.eu, uden 

at dette påvirker legitimiteten af den behandling, der blev 

gennemført i henhold til overholdelsen indtil tilbagekaldelsen. I 

tilfælde tilbagekaldelse udløber forsikringsdækningen.  

7. De berørte personers rettigheder 

Du har en række rettigheder som berørt person (hvis de 

juridiske krav gælder) til at blive informeret om de oplysninger, 

vi har gemt, til at rette dine oplysninger, til at få dine 

oplysninger slettet, til at begrænse behandlingen af dine 

oplysninger og til at lave en indsigelse mod visse behandlinger 

af dine oplysninger og modtage en kopi af dine oplysninger. For 

at udøve disse rettigheder eller få mere information om 

databehandling bedes du direkte kontakte data-security@i-

surance.eu eller forsikringsselskabets 

databehandlingsansvarlige. Derudover har du til enhver tid ret 

til at klage til en tilsynsmyndighed.  

8. Dataopbevaring efter opsigelsen af din 

forsikringsdækning 

Efter opsigelsen af din kontrakt opbevares dine oplysninger i 

henhold til den retlige opbevaringsperiode i 10 år hos i-surance 

GmbH, beregnet fra udgangen af det år, hvor opsigelsen trådte i 

kraft. 
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