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Dataansvarl ig 

Frida  Forsikr ing Agentur  A/S 
Stat ionsparken  37 
2600 Glostrup 
t l f .  70707879 
info@fridafors ikr ing.dk  

1. Formål med persondatapolitikken  

 

1.1   Formålet med Frida Forsikring Agenturs (Frida)  persondatapolitik er at forklare, hvordan 
Frida indsamler, beskytter og anvender persondata. 

1.2  Nærværende persondatapolitik omfatter Frida´s behandling af persondata, som indsamles 
om dig som kunde og/eller bruger, når du registrerer dig hos Frida, herunder via 
hjemmesiden www.fridaforsikring.dk, eller når Frida registrerer data om dig som følge af 
din forespørgsel om markedsføringsmateriale, ved eventuelle optagelser af telefonsamtaler 
med dig, mv. 

1.3  Ligeledes omhandler nærværende persondatapolitik behandling af de persondata, som Fridas 
forretningspartnere eventuelt måtte dele med Frida. 

2. Definition 

2.1 Ved persondata forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som 
fysisk eller juridisk person eller som relaterer sig til dig, herunder, men ikke begrænset til, dit 
for- og efternavn, cpr-nr./cvr-nr., privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller 
andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører din private bopæl eller din arbejdsplads, 
samt oplysninger om dine forespørgsler, skader, samt personlige oplysninger som defineret i 
Persondataloven og med virkning fra 25. maj 2018 -  Persondataforordningen.  
 

3. Hvilke persondata indsamler Frida 

3.1  Frida har brug for persondata for at kunne drive sin virksomhed, herunder indgå 
aftale om forsikringsetablering med kunder, registrere kunders kontaktdata, 
kunders ønsker og forespørgsler, vedkommende persons stilling i den virksomhed, 
som Frida handler med, for at opnå optimal sikkerhed ved brug af Frida´s produkter 
og tjenesteydelser, og for at anvende persondata til administrative-, 
markedsføringsmæssige- og tekniske formål. Til samtlige disse formål indsamler Frida 
persondata. 
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3.2  Frida forpligter sig til kun at indsamle persondata i nødvendigt og begrundet omfang. 
 

4. Indsamling og brug af oplysninger 

4.1  Frida indsamler persondata, når du bliver registreret hos Frida, herunder hvis du selv 
registrerer dig på hjemmesiden www.fridaforsikring.dk, eller anmoder om at få tilsendt 
markedsføringsmateriale. 

4.2  Frida kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra 
forretningspartnere. 

4.3  Frida modtager og registrerer automatisk oplysninger i Fridas serverlog fra din browser, 
herunder bl.a. cookies.  

5. Videregivelse af oplysninger og offentliggørelse 

5.1  Frida må ikke videregive eller sælge persondata til tredjemand. Frida vil dog videregive 
dine persondata til andre firmaer eller personer i følgende tilfælde: 

5.1.1  Frida har hjemmel hertil; 

5.1.2 Frida er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, du 
har anmodet om; 

5.1.3  Frida reagerer på stævninger, retsordrer eller andre retslige skridt; 

5.1.4  Frida opdager, at dine handlinger ved brug af Frida´ produkter eller tjenester, er i strid med 
vilkår for brug af Frida´ produkter og tjenester under forudsætning af, at Frida har en 
legitim interesse, som ikke overstiger din interesse i, at personoplysninger ikke 
videregives.   

5.1.5  Frida er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov, f.eks. påkrævet 
information til Finanstilsynet. 

5.2 Når du bestiller et tilbud hos Frida og du oplyser, at du er henvist fra en samarbejdspartner, 
deler vi dine personoplysninger med den konkrete samarbejdspartner. Formålet med den 
deling er, at sikre korrekte oplysninger om fælles kunder og opfyldelse af aftaler. Det kan 
være aftaler om provision, afregninger, skadesamarbejde, orientering om klager eller 
udveksling af oplysninger til brug for kontakt og service.  

5.3 Frida deler personoplysninger med tredjemandsudbydere som behandler data på Frida’s 
vegne ved behandling, undersøgelser og analyser. Ved brug af tjenesteydelser fra 
tredjemænd indgår vi aftaler, der forpligter dem til at implementere passende tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata. 
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6. Cookies  

6.1  Ud over de oplysninger, du selv indtaster eller på anden måde oplyser til Frida, anvender 
Frida cookies.  

7. Muligheder for at redigere og slette persondata 
 

7.1  Dine persondata vil først blive slettet når Frida ikke længere har brug for oplysningerne til 
at opfylde de formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Er personoplysningerne 
ikke korrekte, kan du til enhver tid anmode om at få dem berigtiget. 

 Når personoplysninger er registreret hos Frida, vil du modtage oplysninger om: 

  den dataansvarliges identitet 

  formålet der begrunder persondatabehandlingen 

  retsgrundlaget for indhentelse af persondata 

  oplysninger om eventuelle modtagere af oplysningerne 

  kriterierne for, hvor lang tid personoplysningerne opretholdes 

  dine øvrige rettigheder i henhold til Persondataforordningen, her- under 1) retten til 
indsigt 2) retten til berigtigelse af faktiske oplysninger 3) retten til at "blive glemt" 4) 
retten til at forlange databehandlingen begrænset 5) ret til indsigelse mod direkte 
markedsføring 6) forbud mod profilering 7) retten til dataportabilitet.    

 7.2  Hvis du selv på et tidligere tidspunkt ønsker at slette eller ændre dine persondata, skal 
du skriftligt kontakte Frida herom. 

7.3  Frida må ikke slette oplysninger på kunder, som har gennemført tegning af forsikringer 
førend Frida er berettiget hertil i henhold til gældende dansk lovgivning.   

Indsigt 

8.1  Du kan til enhver tid anmode Frida om at oplyse, hvilken specifik information, Frida har 
registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt, samt endvidere 
hvem personoplysningerne kan videregives til, samt hvornår oplysningerne slettes. 
Derudover kan du anmode Frida om at få overført dine personoplysninger til en anden 
dataansvarlig.  
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9. Muligheden for at begrænse databehandlingen 

9.1 Du har i visse tilfælde ret til at Frida begrænser behandlingen af dine personoplysninger. 
Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Frida alene behandle 
personoplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, 
gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller væsentlige 
samfundsinteresser.  

9.2 Frida må dog stadig opbevare dine personoplysninger, selvom du har ret til at få 
behandlingen begrænset.  

10.  Indsigelse 

10.1 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Frida behandling af dine 
personoplysninger.  

10.2 Du har altid ret til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til 
profilering eller direkte markedsføring.   

11. Generelle bestemmelser 

11.1 Frida overholder bestemmelserne i Persondataforordningen. Herunder kravene om at 
indrette sin databehandling således, at der skabes størst mulighed sikkerhed for den, der 
afgiver personoplysninger - jfr. principperne om privacy by design og privacy by default. 

12. Ændringer i retningslinjer for persondata beskyttelse  

12.1  Frida kan løbende revidere disse retningslinjer. 

12.2  Ændringer offentliggøres på hjemmesiden og vil være gældende fra offentliggørelsen - også 
for tidligere registrerede persondata. 
 

13. Spørgsmål eller forslag 

13.1  Hvis du har spørgsmål eller forslag til Frida vedr. persondata bedes du kontakte os på e-
mail, eller telefonisk hhv. info@fridaforsikring.dk eller tlf. 7070 7879 

 


