Guide for online
Skadehistorik
for erhverv, landbrug
og motor
Bilag 3
Regler for
personoplysninger
Version 2.0 Final

Guide for online Skadehistorik Bilag 3, Regler for
personoplysninger
Dokumentoplysninger

Titel:
Projekt:

Guide for online Skadehistorik Bilag 3, Regler for
personoplysninger
EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling

Forfatter:

Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret

Bidragsydere til
dokumentet:
Godkendt af:

Morten Lassen, F&P IT-afdelingen

Dokumentansvarlig:

Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret

Fordeling:

EDI kontoret, Forsikring & Pension

Bemærkning:

Udleveres til interessenter i dataudvekslingen
Dokumentet kan rekvireres hos Forsikring & Pension

Mette E. Jespersen, F&P EDI-kontoret

Ændringslog
Version

Dato

1.0 Draft A
1.0 Draft B
1.0 Draft C
1.0 Draft D
1.0 Draft E
1.0 Draft F
1.0 Final
2.0 Draft B

Januar 2017
Marts 2017
April 2017
Juni 2017
Juli 2017
September 2017
September 2017
September 2018

2.0 Draft C

December 2018

2.0 Draft D
2.0 Draft E
2.0 Final

Juni 2019
September 2019
31. oktober 2019

31. oktober 2019, Version 2.0 Final

Ændrede sider
eller afsnit
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Omskrivning ud fra
Databeskyttelsesfor
ordningen
Diverse
præciseringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer
Ingen ændringer

Kommentarer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

udgave
udgave
udgave
udgave
udgave
udgave
udgave
udgave

9. udgave
10. udgave
11. udgave
12. udgave

Side 2 af 5

Guide for online Skadehistorik Bilag 3, Regler for
personoplysninger
Indholdsfortegnelse
1

REGLER FOR PERSONOPLYSNINGER OG OPLYSNINGER OM ERHVERVSKUNDER ....................................... 4
1.1
OVERSIGT OVER REGLERNE ............................................................................................................................. 4
1.1.1
Forsikring & Pensions vurdering ...................................................................................................... 4

31. oktober 2019, Version 2.0 Final

Side 3 af 5

Guide for online Skadehistorik Bilag 3, Regler for
personoplysninger

1

Regler for personoplysninger og oplysninger om
erhvervskunder

I dette bilag redegøres der kort for de databeskyttelsesregler og regler om
videregivelse af kundeoplysninger i lov om finansiel virksomhed (FIL), som selskaberne
særligt skal være opmærksomme på i forbindelse med online udveksling af skadehistorik
og bonus i forbindelse med selskabsskifte. Reglerne skal læses i sammenhæng med Bilag
4, som omhandler reglerne om indhentning og brug af samtykke som hjemmel til
dataudvekslingen.
1.1

Oversigt over reglerne

Samtykke som udgangspunkt for indhentning af skadehistorik
Online skadehistorik er baseret på samtykke, som meddeles af virksomhedens ejer eller
dennes repræsentant/fuldmægtig (erhverv og landbrug) hhv.
ejer/bruger/forsikringstager af et motorkøretøj, som har tegnet forsikring for køretøjet.
Udgangspunktet i databeskyttelsesreglerne og FILs videregivelsesregler er, at et
samtykke fra virksomhedens ejer eller fra ejer/bruger/forsikringstager af et motorkøretøj
kun kan give hjemmel til at udveksle skadeoplysninger, som drejer sig om
vedkommendes egne forhold, dvs. skader på virksomheden hhv. køretøjet.
Også udveksling af oplysninger om tredjemænd
En række skader, som er dækket af en virksomheds forsikringer hhv. ansvarsforsikringen
for motorkøretøjer inkl. evt. førerpladsdækning, drejer sig om tredjemænd. Det gælder
skader under
• Ansvarsskader
• Førerpladsskader hvor føreren ikke er samme person som forsikringstageren
• Arbejdsskader
• Skader på sundhedsforsikring for ansatte
Samtykket fra virksomheden/forsikringstager omfatter ikke oplysninger om de nævnte
skader.
Udvekslingen af de nævnte personoplysninger og oplysninger om ansvarsskade på
juridiske personer kræver derfor som udgangspunkt samtykke fra de pågældende, jf.
videregivelsesreglerne i lov om finansiel virksomhed.
Anonymisering
Såvel databeskyttelsesreglerne som videregivelsesreglerne i FIL omfatter kun
oplysninger, som kan henføres til bestemte personer/erhvervskunder/skadelidte juridiske
personer. Kan de videregivne oplysninger fra det afgivende selskab ikke henføres til en
bestemt skadelidt, hvad enten denne er en person eller virksomhed, er videregivelsen
hverken omfattet af databeskyttelsesreglerne eller videregivelsesreglerne i FIL.
1.1.1 Forsikring & Pensions vurdering
Da det modtagende selskab i skadehistorikløsningerne hverken kender navn, adresse
eller personnummer på de personer eller virksomheder, som er skadelidte under
ansvarsdækningerne (erhvervsansvar, patientansvar og motoransvar), samt
arbejdsskadeforsikringen og sundhedsforsikringen i det afgivende selskab, er det
Forsikring & Pensions vurdering, at de begrænsede oplysninger, der afgives, i praksis gør
det endog meget vanskeligt at identificere de skadelidte.
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Skadeoplysningerne vil derfor efter Forsikring & Pensions opfattelse kunne
udveksles uden om persondatareglerne og videregivelsesreglerne i lov om
finansiel virksomhed.
Selskaberne bør være opmærksom på, at det kun er de på forhånd fastsatte
oplysninger om skaderne i de afgivende selskab, som videregives til det
modtagende selskab. Videregives flere oplysninger end de generelt aftalte vokser
risikoen for, at skadeoplysningerne kan henføres til bestemte skadelidte tredjemænd.
Databeskyttelsesreglerne er i øvrigt generelt underlagt et princip om dataminimering.
Det betyder, at selskaberne ikke må behandle eller modtage oplysninger, som de ikke
har brug for, og at sådanne oplysninger skal slettes inden for ret korte frister.
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