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ANVENDELSE AF KUNDEDATA HOS DFM
Persondataloven 
Når Forsikringsmæglerne DFM registrerer oplysninger om kunden, skal vi orientere kunden om: 

1. hvem der er dataansvarlig hos DFM
2. formålet med behandlingen af virksomhedens oplysninger 
3. hvilke kategorier af oplysninger, der behandles 
4. hvem kundens oplysninger skal/kan udveksles med 
5. kundens rettigheder, som registreret hos DFM 
6. hvad sker der med kundedata, hvis potentiel kunde ikke bliver kunde 

1)  Dataansvarlig 
Forsikringsmæglerne DFM er dataansvarlige for kundens registrerede personoplysninger. 

2)  Formål 
Potentiel kunde hos Forsikringsmæglerne DFM:

• kunne udarbejde tilbud om et eller flere finansielle produkter. 
Eksisterende kunde hos Forsikringsmæglerne DFM:

• kunne servicere virksomheden som kunde
• skabe et bedre grundlag for målrettet rådgivning
• give DFM mulighed for at udføre administrative opgaver

Ønsker kunden at tilbagekalde samtykket, kan denne altid kontakte DFM. 

3)  Hvilke oplysninger drejer det sig om? 
DFM har brug for at registrere, behandle og udveksle følgende kategorier af kundeoplysninger: 

• Stamdata (virksomhedsnavn, adresse, forsikrings- og engagementsoversigt, ejendomstype og -størrelse og 
afgivne samtykker, etc.) 

• Produktdata (forsikringspræmie, betalingsforløb, terminer, overførselsaftaler, saldo- og posteringsoplysn., etc.) 
• Tegnings- og engagementsoplysninger (kundebetjener, etc.) 
• Behovsdata (ønsker omkring pension, livsforsikring, etc.) 
• Særlige oplysninger (skadesforløb, betalingshistorik, eventuelle restancer, etc.)

Afhængigt af hvilke forsikringer eller finansielle produkter kunden har, kan oplysningerne enten være givet af kun-
den selv eller indhentet af Forsikringsmæglerne DFM i overensstemmelse med lovgivningen (eks. fra Det Centrale 
Personregister). 

4)  Hvem kan DFM udveksle kundens oplysninger med? 
Såfremt kunden giver samtykke, kan DFM udveksle kundens oplysninger med: 

• Forsikringsmæglerne DFM
• Kundens forsikringsselskaber 
• Eksterne rådgivere (advokater, ingeniører, etc.) 
• STOGSØ Forsikringsagentur
• Kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre, hvis kunden misligholder sine betalingsforpligtelser over-

for DFM. 

5)  Kundens rettigheder som registreret hos DFM
Kunden har altid mulighed for at få oplyst følgende:

• Hvilke oplysninger, der er registreret om virksomheden
• Hvilke typer af oplysninger vi i udveksler på baggrund af kundens samtykke
• Til hvilke selskaber og/eller personer udvekslingen kan ske og til hvilke formål. 

Kunden har ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelt urigtige eller vildledende oplysninger. Kunden kan 
også gøre indsigelse mod DFM’s behandling af kundens personoplysninger. Henvendelse kan rettes til DFM klage-
ansvarlig, som kan findes på vores hjemmeside: www.danskforsikring.dk

6)  Sletning af oplysninger, hvis kunden ikke vælger DFM 
Hvis potentiel kunde vælger ikke at blive kunde hos DFM, slettes samtlige oplysninger om kunden senest 2 år efter 
udgangen af den måned, hvor kunden modtog tilbuddet. Dette gælder dog ikke oplysninger, som bruges til at sen-
de kunden markedsføring med dennes samtykke. 


