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Denna text informerar dig om viktiga dataskyddsaspekter och åtgärder som vidtas
för att skydda dina rättigheter. Balticfinance iakttar kraven i den tyska
dataskyddslagen (BDSG) och EU:s Dataskyddsförordning (EU-GDPR).

1 Användning av data
1.1

Balticfinance använder endast de registrerade och behandlade personuppgifterna
för att tillhandahålla tjänster i enlighet med de avtal du har ingått med oss samt
för behandling av betalningar. Balticfinance kommer iaktaga alla tillämpliga
dataskyddslagar, inklusive tyska dataskyddslagen / EU-DSGVO och den tyska
"Telemediengesetz" (TMG).

1.2
Balticfinance lämnar inte dina personuppgifter till tredje part för
marknadsföringsändamål eller liknande. Utlämnande av personuppgifter kommer
endast att ske om det är nödvändigt för att fullfölja avtalen, om balticfinance är
skyldig att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt för att upprätthålla
försäkringsavtalen och/eller andra avtal som gjorts med dig, liksom våra
rättigheter och krav.

1.2.1 Adresser där dina uppgifter behandlas
Dina uppgifter bearbetas och lagras i balticfinances kontor, för närvarande på
följande adresser:
balticfinance
Werkstrasse 12
24955, Harrislee
Deutschland
och
balticfinance
Industrivej 1
6330, Padborg
Danmark
För produkter på den svenska marknaden eller produkter som säljs via våra svenska
företag kommer dina uppgifter också att bearbetas på följande plats:

BFunderwriting AB
GYLLEROGATAN 1
233 51 Svedala
Skåne län
Sverige

1.3

Balticfinance kommer lämna ut dina personuppgifter till följande tredje parter för
att kunna tillhandahålla våra tjänster:

1.3.1 Olycks-, hus- och idrottsförsäkringar
Miller Insurance Services LLP
70 Mark Lane
London, EC3R 7NQ
England
och
Lloyds i London
One Lime Street
London
EC3M 7HA
England
Inklusive de relevanta syndikaten vid Lloyds of London

1.3.2 Reseförsäkringar
HanseMerkur Versicherungsgruppe
Siegfried-Wedells-Platz
120354 Hamburg
Deutschland

1.3.3 Skadehanterare
I händelse av en skadeanmälan kommer dina personuppgifter att lämnas till en
extern skadehanterare. Detaljerna beror på typ av anspråk, tidpunktt och plats för
händelsen. Du kommer erhålla denna information när anspråket har registrerats.

1.3.4 Försäkringsmäklare / agent / förmedlare
Din försäkringsmäklare / agent / förmedlare kommer också att få tillgång till dina
personuppgifter hos oss. Detta är nödvändigt för att mäklare / agent / förmedlare
ska kunna betjäna dig som kund. Om du byter till en annan mäklare / agent /
förmedlare kommer åtkomsten att ändras i enlighet med detta. Du kan när som
helst invända mot mäklare / agent / förmedlares tillgång. I händelse av ett
anspråkmåste du separat ge oss ditt samtycke till att tillkännage

anspråksuppgifterna till din mäklare / agent / förmedlare, om du vill. Detta
samtycke krävs emellertid inte för att anspråket ska behandlas.

2 Säkerhet
Balticfinance använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot förlust, felaktiga ändringar eller
obehörig tillgång från tredje part. Under alla omständigheter är det endast
auktoriserade personer som har tillgång till dina personuppgifter och endast i den
utsträckning det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål. Dessa säkerhetsåtgärder
anpassas kontinuerligt till de förbättrade tekniska möjligheterna.

3 Ytterligare information
3.1 Personuppgiftsansvarig
balticfinance
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Deutschland

3.2 Personuppgiftsombud
Personuppgiftsombud på bolaget balticfinance är Christian Krützfeldt.
balticfinance
z.H. Christian Krützfeldt
Werkstrasse 12
24955 Harrislee
Deutschland
E-post: christian@balticfinance.com
Telefon: (+49) 461 16063-0

3.3 Förvaringsperiod

Dina uppgifter kommer att lagras så länge lagringen har ett syfte (förfrågningar,
förslag, kontrakt etc.). Om syfte inte längre finns eller du återkallar ditt samtycke,
kommer dina uppgifter att raderas enligt vår vanliga raderingsprocess, förutsatt att
inga lagstadgade lagringsperioder måste följas.

3.4 Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss om du behöver information, radera, begränsa
eller vill göra invändningar. Vänligen använd kontaktuppgifterna. Förfrågningar
måste göras skriftligen så att vi kan identifiera personen i fråga.

3.5 Rätt att klaga

Om du har tvivel om vår hantering av dina uppgifter, var vänlig informera oss eller
kontakta tillsynsmyndighet.

3.6 Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddspolicy från tid till tid.

