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Brookfield Underwriting AB (Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm) (“Brookfield”) värnar om din personliga 
integritet. I denna dataskyddspolicy kan du läsa hur Brookfield använder, lagrar och på annat sätt behandlar 
dina personuppgifter samt om dina rättigheter gentemot oss och hur du gör om du vill få ut, rätta eller radera 
dina uppgifter. Genom att använda Brookfields tjänster, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår 
behandling av personuppgifter. Du godkänner också att Brookfield använder elektroniska 
kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

Vi erhåller uppgifter från olika parter, vi kan få dem direkt ifrån dig, din försäkringsförmedlare eller en 
samarbetspartner som har introducerat dig till oss. Är du potentiell kund eller kund hos oss lagrar vi 
personuppgifter om dig. 
 
Är du potentiell kund behandlar vi kontaktuppgifter till dig för att kunna erbjuda dig en passande försäkring 
och för att kunna kontakta dig. Vår lagliga grund för behandlingen är ”Intresseavvägning”. 
 
Är du kund hos oss behandlar vi personuppgifter om dig för att tillhandahålla vår tjänst till dig. Vår lagliga 
grund för att behandla personuppgifter om dig som kund är ”Uppfylla avtal”. De personuppgifter vi behöver 
behandla för att tillhandahålla vår tjänst är: 
 

 Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och 

korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, försäkringsställets adress, etc 

 Uppgifter om egendom för försäkring  

 Betalningsinformation – bank och bankkontonummer för eventuell utbetalning  

Vid utvärdering och administration av försäkring kan vi samla in följande information: 

 Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och 

korrespondensadress, e-postadress, telefonnummer, försäkringsställets adress, uppgift om 

sysselsättning, etc  

 Skadehistorik – tidigare försäkringsfall och försäkringshistorik  

 Uppgifter om egendom för försäkring  

Uppgifterna som samlas in är generellt sett nödvändig för att vi ska kunna utvärdera och administrera 
försäkring eller nödvändig för andra syften enligt beskrivning nedan.

Dina uppgifter används för att kunna utvärdera och administrera din försäkring. Syftet är att bekräfta din 
identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, administrera din försäkring, avgöra vilken försäkring 
vi kan erbjuda dig, utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och hantera risker samt följa tillämplig 
lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Vi kan också komma att använda 
dina kontaktuppgifter för att kommunicera relevant information gällande din försäkring. 

Vi kan komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, utvalda tredje parter såsom 
försäkringsgivare och skadeserviceföretag. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas till tredje part. 
Utöver detta kan vi komma att lämna ut nödvändiga uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det 
enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. 

 

 
Personuppgifterna lagras primärt inom EU/ EES/Storbritannien. I den mån personuppgifter överförs till, och 
behandlas i, ett land utanför EU/EES/ Storbritannien så vidtar vi alla rimliga legala, organisatoriska och 
tekniska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med, och 
i samma nivå som, skyddet som erbjuds inom EU/EES/Storbritannien. 
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Vi tar bort dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt. Vi sparar endast dina 
personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla personuppgiftsbehandlingens ändamål. Vi 
gallrar ut och raderar personuppgifter enligt följande: 
 
Potentiella kunders personuppgifter gallras ut och raderas efter 36 månader om inte offert begärts eller avtal 
ingåtts. 
 
Begär du offert från oss gallrar vi ut och raderar personuppgifter 36 månader efter att offerten utfärdades.  
 
Avslutar du din försäkring hos oss gallrar vi ut och raderar dina personuppgifter efter 10 år. 
 
Vi kan vara skyldiga att behålla vissa uppgifter för att uppfylla lagstiftning om exempelvis bokföring, 
försäkringsdistribution, preskriptionsregler och lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. 

 

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera de uppgifter vi har om dig. Du har 
rätt att korrigera felaktig eller icke kompletta uppgifter om dig själv. ”Rätten att bli bortglömd” innebär att du 
även har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om uppgifterna inte längre är nödvändig för det 
syfte den är insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Brookfield att omedelbart 
radera vissa uppgifter. I detta fall kommer vi att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara så 
att de inte kan användas för annat ändamål. Du har även rätt att lämna in ett klagomål hos en 
tillsynsmyndighet. 
 

Vi använder cookies på våra webbplatser för att personalisera upplevelsen på vår webbplats, i 
marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering. 
 

Brookfield Underwriting AB (org.nr 556799- 5351) är personuppgiftsansvarigt för behandling av dina 
personuppgifter och följer svensk dataskyddslagstiftning. Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt vid frågor 
genom att maila till dataskydd@brookfield.se. 
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