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DKV Hälsa- Personuppgiftsansvarig i
egenskap av försäkringsgivare
Försäkringskunder
DKV Hälsa (med DKV Hälsa avses Storebrand Helseforsikring AS Norge Filial) är i egenskap av filial
till försäkringsgivare personuppgiftsansvarig i förhållande till behandling av personuppgifter
avseende anställda (försäkrade) samt kontaktpersoner hos arbetsgivare (försäkringstagare). DKV
Hälsa anses genom att bedriva tillståndspliktig verksamhet vara den part som bestämmer ändamålen
och medlen med behandlingen av personuppgifter, vilket är kriteriet för att vara
personuppgiftsansvarig. DKV Hälsa tar därför ansvar för att efterleva kraven för
personuppgiftsansvariga i nya Dataskyddsförordningen ("GDPR") vad avser bland annat uppfyllande
av de grundläggande principerna samt tillser att det finns en legal grund för de behandlingar av
personuppgifter som sker.
Ni är, i egenskap av arbetsgivare, personuppgiftsansvarig för behandling av era anställdas
personuppgifter inom ramen för anställningen. Eftersom DKV Hälsa är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter avseende era anställda som DKV Hälsa utför i egenskap av
försäkringsgivare ska inget personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Personuppgiftsbiträdesavtal ska
endast upprättas i det fall en av parterna är personuppgiftsbiträde och enbart agerar på den andra
partens instruktioner avseende behandling av personuppgifter. Då båda parter är
personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som respektive part genomför
föreligger ingen biträdessituation, även om ingen biträdessituation föreligger behöver vi dock
gemensamt se över och dokumentera hur vi på ett säkert sätt tekniskt överför personuppgifterna
mellan varandra så att säkerhet, såsom konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet upprätthålls.
För att ni, i egenskap av personuppgiftsansvarig för era anställdas personuppgifter, ska kunna förlita
er på att personuppgifterna behandlas på ett lagligt sätt när ni skickar dem till oss har vi nedan
kortfattat beskrivit hur vi behandlar personuppgifterna.
DKV Hälsa behandlar primärt personuppgifter för att administrera försäkringarna, t.ex. genomföra
riskbedömningar, reglera skador och betala ut ersättning till försäkrade samt för analys- och
statistikändamål. Behandling av personuppgifter för att uppfylla lagkrav sker också, t.ex. rapportering
till Skatteverket samt penningtvättskontroller.
Inom ramen för den personuppgiftbehandling som DKV Hälsa utför hanteras personuppgifterna av
personuppgiftsbiträden med vilka DKV Hälsa ingått erforderliga personuppgiftsbiträdesavtal. DKV
Hälsa lagrar all data inom EES. DKV Hälsa lämnar ut personuppgifter till tredje part med stöd av lag till
t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan samt med stöd av fullmakt till försäkringsförmedlare och
andra företrädare för individen, vissa andra utlämnanden sker också. Samtliga utlämnanden som sker
till tredje part prövas av DKV Hälsa och stödjer sig på en legal grund i enlighet med kraven i GDPR.
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DKV Hälsa har i enlighet med krav i GDPR vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
som ansetts lämpliga för att garantera uppgifternas säkerhet och konfidentialitet. DKV Hälsas ramverk
för informationssäkerhet grundar sig på ISO 27000-serien och de säkerhetsåtgärder som har vidtagits
är i överenstämmelse med lagkraven.
DKV Hälsa har även utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att tillse att personuppgifterna
hanteras i enlighet med GDPR.
Avslutningsvis notera att DKV Hälsa innehar koncession för sin försäkringsverksamhet och står i
Sverige under tillsyn av Finansinspektionen. DKV Hälsa är som en följd av detta skyldigt att även
uppfylla vissa särskilda krav vad avser outsourcing, krishantering, riskanalyser samt tillse en hög
säkerhet kring data och uppgifter.
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