Behandling af personoplysninger
I PFA-koncernen, Investeringsforeningen PFA Invest, PFA-Fonden og PFA Brug Livet Fonden (herefter
PFA) passer vi på dine personoplysninger, og vi ønsker, at du som direktions-, bestyrelsesmedlem
og/eller nøgleperson hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Her kan du læse,
hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem vi deler
dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har, og hvem du kan kontakte i PFA, hvis du har
spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.
PFA er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:
PFA Pension, forsikringsaktieselskab
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon: + 45 70 12 50 00
CVR-nr. 13 59 43 76
Kontaktoplysninger på PFA's databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til
at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
På e-mail:

databeskyttelse@pfa.dk

På telefon:

Telefon: +45 70 20 75 15

Ved brev:

PFA Pension, forsikringsaktieselskab,
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
att: Databeskyttelsesrådgiver

1. Formål med behandling af personoplysninger
PFA behandler dine personoplysninger til de forskellige formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert
formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger PFA behandler, hvorfra PFA indsamler
personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem PFA kan
videregive personoplysningerne til.
I din egenskab af direktions-, bestyrelsesmedlem og/eller nøgleperson kan du være omfattet af
behandling af dine personoplysninger til følgende formål:

a.

Registrering og afregistrering af hverv hos Erhvervsstyrelsen

b.

Fit & proper godkendelse hos Finanstilsynet

c.

Dokumentation af identitet på reelle ejere

d.

Dokumentation til særlig registrering eks. som hvidvaskselskab

e.

Oplysninger om bonus og aflønning til direktører

f.

Kontooplysninger på bestyrelsesmedlemmer i ovennævnte enheder til brug for udbetaling af

g.

bestyrelseshonorar
Kontrol af eventuelle interessekonflikter i henhold til reglerne i lov om finansiel virksomheds § 76,
§ 78 og § 80 og sikring af korrekte oplysninger om ledelseshverv i henhold til årsregnskabslovens
§ 107

Der er øverst i de enkelte formål anført, hvilken personkreds der er omfattet af formålet.

a. Registrering og afregistrering af hverv hos Erhvervsstyrelsen
Omfattet personkreds: Direktions- og bestyrelsesmedlemmer
Ved indtræden som direktions- og/eller bestyrelsesmedlem i PFA registrerer vi dig med det givne hverv i
Erhvervsstyrelsens system. Registreringen sker på tidspunktet for din ansættelse eller tiltrædelse af
hvervet. Ved fratrædelse som direktions- og/eller bestyrelsesmedlem i PFA afregistrerer vi dig fra det
givne hverv i Erhvervsstyrelsens system. Afregistreringen sker på tidspunktet for din fratrædelse eller
fratrædelse fra hvervet.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, CPR-nummer og legitimationsoplysninger (fx pas, hvis du ikke kan legitimeres
via CPR-registeret).
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt de almindelige personoplysninger er
nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til efter selskabsloven eller tilsvarende regulering at registrere dig
med rette hverv i Erhvervsstyrelsens systemer (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, samt
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).
Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:

Side 2 af 11

•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support, juridisk
rådgivning og leverandørydelser

•

Erhvervsstyrelsen

b. Fit & proper godkendelse hos Finanstilsynet
Omfattet personkreds: Direktions-, bestyrelsesmedlemmer og/eller nøglepersoner i PFA-koncernen og
Investeringsforeningen PFA Invest
Ved indtræden som direktions-, bestyrelsesmedlem og/eller nøgleperson i de nævnte enheder skal du
gennemgå en fit & proper (egnethed og hæderlighed) vurdering i Finanstilsynet. Ansøgning om
vurderingen sker på tidspunktet for din ansættelse eller tiltrædelse af hvervet.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, dit CV, CPR-nummer og legitimationsoplysninger (fx pas, hvis du ikke kan
legitimeres via CPR-registeret).
Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Et krav i forbindelse med vurderingen er ligeledes, at du ikke er straffet for forhold, der vurderes
uforenelige med dit hverv i en finansiel virksomhed. Derfor er din gyldige straffeattest også en del af
ansøgningen til Finanstilsynet.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer og de almindelige personoplysninger er
nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til efter lov om finansiel virksomhed at ansøge om vurdering af dig,
da en godkendelse er en forudsætning for varetagelse af dit hverv (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2,
nr. 1, samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).
Indsamling, anvendelse og videregivelse af din straffeattest er nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til
efter lov om finansiel virksomhed at ansøge om vurdering af dig, da en godkendelse af dig er en
forudsætning for varetagelse af dit hverv (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, og
databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 5).
Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
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•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og
leverandørydelser

•

Finanstilsynet

c. Dokumentation af identitet på reelle ejere
Omfattet personkreds: Bestyrelsesmedlemmerne iInvesteringsforeningen PFA Invest, PFA-Fonden og PFA
Brug Livet Fonden
Ved indtræden som bestyrelsesmedlem i de nævnte enheder bliver du også registreret som reel ejer af
enheden med underliggende selskaber i henhold til bl.a. reglerne i lov om erhvervsdrivende fonde.
Registreringen sker i Erhvervsstyrelsens registreringssystem og sker på tidspunktet for din tiltrædelse af
hvervet.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, CPR-nummer, kopi af pas og sundhedskort eller tilsvarende, der kan
dokumentere dine adresseoplysninger.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer samt de almindelige personoplysninger er
nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til at foretage registreringen i henhold til bl.a. lov om
erhvervsdrivende fonde (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, samt databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra c).
Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support, juridisk
rådgivning og leverandørydelser

•

Koncernforbundne selskaber

•

Erhvervsstyrelsen
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d. Dokumentation til særlig registrering eks. som hvidvaskselskab
Omfattet personkreds: Direktionsmedlemmer i PFA-koncernen og bestyrelsesmedlemmer i PFA-Fonden
Ved etablering af et selskab med krav om særlig registrering, eks. som hvidvaskselskab, skal du som
medlem af ledelsen i selskabet samt som reel ejer af selskabet med krav om særlig registrering levere
supplerende dokumentation til Finanstilsynet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger for
hvidvask og terrorfinansiering. Dokumentationen skal leveres i forbindelse med etablering af selskabet.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, CPR-nummer, kopi af pas og sundhedskort eller tilsvarende, der kan
dokumentere dine adresseoplysninger.
Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger):
Et krav i forbindelse med registreringen er ligeledes, at du ikke er straffet for forhold, der vurderes
uforenelige med dit hverv i selskabet med krav om særlig registrering. Derfor er din gyldige straffeattest
også en del af dokumentationen til Finanstilsynet.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig.
Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Det følger af lov om forebyggende foranstaltninger for hvidvask og terrorfinansiering, at PFA er retligt
forpligtet til at sikre, at selskaber med aktiviteter som beskrevet i samme lov registreres hos
Finanstilsynet, herunder ledelsen i de pågældende selskaber (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1,
samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).
Indsamling, anvendelse og videregivelse af CPR-nummer og de almindelige personoplysninger er
nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til efter lov om finansiel virksomhed at ansøge om vurdering af dig,
da en godkendelse er en forudsætning for varetagelse af dit hverv (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2,
nr. 1, samt databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).
Indsamling, anvendelse og videregivelse af din straffeattest er nødvendig, da PFA er retligt forpligtet til
efter lov om finansiel virksomhed at ansøge om vurdering af dig, da en godkendelse af dig er en
forudsætning for varetagelse af dit hverv (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g, og
databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 5).
Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende modtagere eller kategorier af modtagere:
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•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support, juridisk
rådgivning og leverandørydelser.

•

Finanstilsynet.

e. Oplysninger om bonus og aflønning til direktører
Omfattet personkreds: Direktionsmedlemmer i PFA-koncernen
Som direktionsmedlem i PFA-koncernen anvender vi dine personoplysninger til udbetaling af bonus og
aflønning. I det omfang du er underlagt en ordning med udskudt udbetaling af bonus, vil dine oplysninger
også blive anvendt efter din fratrædelse.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, CPR-nummer, legitimationsoplysninger (fx pas, hvis du ikke kan legitimeres
via CPR-registeret) og lønoplysninger.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig. I de tilfælde, hvor PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi
få dem fra:
•

Offentlige myndigheder (fx SKAT)

•

Nets Denmark A/S (oplysninger om NEM-konto til brug for udbetaling)

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA har en retlig forpligtelse
efter skattekontrolloven til at tilbageholde skat ved udbetaling af løn og bonus til dig.
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en kontraktlig forpligtelse i relation til udbetaling af bonus og aflønning (databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra b).
Videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
(databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA er retligt forpligtet til at videregive oplysninger
om din løn og bonus til Finanstilsynet, i det omfang de udbeder sig dette, i henhold til lov om finansiel
virksomhed.
CPR-nummer videregives for at kunne identificere dig ved indberetning af økonomiske oplysninger og
udbetaling af skat i henhold til skattekontrolloven (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1).
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Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
•

Offentlige myndigheder (fx SKAT i forbindelse med tilbageholdelse af skat)

•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og
leverandørydelser

•

f.

Finanstilsynet

Kontooplysninger på bestyrelsesmedlemmer i ovennævnte enheder til brug for udbetaling
af bestyrelseshonorar

Omfattet personkreds: Bestyrelsesmedlemmer i PFA
Som bestyrelsesmedlem i PFA anvender vi dine personoplysninger til udbetaling af honorar, i det omfang
der er aftalt et sådant for dit hverv.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, CPR-nummer, legitimationsoplysninger (fx pas, hvis du ikke kan legitimeres
via CPR-registeret) og lønoplysninger.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig. I de tilfælde, hvor PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi
få dem fra:
•

Offentlige myndigheder (fx SKAT)

•

Nets Denmark A/S (oplysninger om NEM-konto til brug for udbetaling)

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA har en retlig forpligtelse
efter skattekontrolloven til at tilbageholde skat ved udbetaling af honorar til dig.
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en kontraktlig forpligtelse i relation til udbetaling af bonus og aflønning. (databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra b).
Videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
(databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA er retligt forpligtet til at videregive oplysninger
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om dit honorar til Finanstilsynet, i det omfang de udbeder sig dette, i henhold til lov om finansiel
virksomhed.
CPR-nummer videregives for at kunne identificere dig ved indberetning af økonomiske oplysninger og
udbetaling af skat (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1).
Videregivelse af dine personoplysninger
PFA kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
•

Offentlige myndigheder (fx SKAT i forbindelse med tilbageholdelse af skat)

•

PFA’s samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med fx teknisk support og
leverandørydelser

•

Finanstilsynet

g. Kontrol af eventuelle interessekonflikter i henhold til reglerne i lov om finansiel
virksomheds § 76, § 78 og § 80 og sikring af korrekte oplysninger om ledelseshverv i
henhold til årsregnskabslovens § 107
Omfattet personkreds: Direktions- og bestyrelsesmedlemmer i PFA-koncernen og Investeringsforeningen
PFA Invest samt personkredsens nærtstående
Når du er direktions- og/eller bestyrelsesmedlem i PFA-koncernen og Investeringsforeningen PFA Invest,
indsamler og kontrollerer vi løbende oplysninger om dine andre ledelseshverv, hvem dine nærtstående er
og disses eventuelle ledelseshverv samt visse konkrete engagementer, som du eller dine nærtstående
påtager sig, med henblik på at kunne håndtere en eventuel interessekonflikt og med henblik på at sikre
korrekte oplysninger om ledelseshverv i årsrapporterne.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler forskellige personoplysninger om dig og dine nærtstående. Disse personoplysninger vil
være:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresseoplysninger, hverv og engagementer.
Hvor får vi personoplysninger om dig fra?
PFA får personoplysningerne fra dig. I de tilfælde, hvor PFA ikke får personoplysningerne fra dig, kan vi
få dem fra:
•

CVR-registeret

Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?
PFA indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:
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Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA har en retlig forpligtelse
efter lov om finansiel virksomhed til at føre kontrol med engagementer, hverv og lignende, der kan give
anledning til interessekonflikter, for så vidt angår dig og dine nærtstående, samt at oplyse om disse
forhold i overensstemmelse med årsregnskabslovens.
Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for at overholde
en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA er retligt forpligtet til at
dokumentere den gennemførte kontrol over for Finanstilsynet samt videregive oplysninger om dine
hverv, i det omfang de udbeder sig dette, i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Der

føres

en

samlet

personoplysninger

oversigt

med

over

henblik

den

på

omfattede
at

kunne

personkreds

indeholdende

dokumentere

den

de

retlige

almindelige
forpligtelse

(databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c). PFA har en legitim interesse i en samlet liste
indeholdende de almindelige personoplysninger, uanset at nærtstående ikke er omfattet af kontrollen af
andre hverv (FIL § 80) (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Den legitime interesse er
begrundet i hensynet til at kunne føre en samlet kontrol, hvilket tidligere sager har vist er
hensigtsmæssigt og nødvendigt.

2. Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
PFA overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
PFA bruger samarbejdspartnere (databehandlere og underdatabehandlere) i England. Det betyder, at
dine personoplysninger kan blive overført til England. Når England udtræder af EU, udgør England et
såkaldt tredjeland uden for EU/EØS. Dataoverførslen vil herefter ske i henhold til EU-Kommissionens
standardkontrakt for overførsel af personoplysninger, medmindre England anses for at have et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
Hvis PFA indgår EU-Kommissionens standardkontrakt med de engelske samarbejdspartnere, kan du til
hver en tid få udleveret en kopi af standardkontrakten ved at kontakte PFA’s databeskyttelsesrådgiver.

3. Opbevaring af dine personoplysninger
PFA

opbevarer

som

udgangspunkt

dine

personoplysninger,

indtil

dit

hverv

ophører,

og

forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med
respekt

for PFA’s forpligtelser til at opbevare personoplysninger i

henhold

til regnskabs- og

bogføringslovgivningen. Der kan forekomme undtagelser, men PFA opbevarer dine personoplysninger
som angivet nedenfor. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet.
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Hovedregler
Oplysninger,

Opbevaringsperiode
herunder

CPR-nr.,

indsendt

som

led

i

en

3 år efter anmeldelsestidspunktet

anmeldelse til Erhvervsstyrelsen skal kunne dokumenteres
efterfølgende, jf. anmeldelsesbekendtgørelsen
Almindelige personoplysninger, herunder CPR-nr., anvendes

5 år fra fratrædelse af hverv*

under de enkelte formål og kan blive genstand for en
inspektion

fra

Finanstilsynet.

overensstemmelse

med

Oplysningerne

opbevares

dokumentationskravet

i
i

bogføringsloven
Dokumentation i form af kopier af pas, sundhedskort og

5 år fra fratrædelse af hverv*

lignende bevares som dokumentation over for Finanstilsynet
samt, hvor hvervet kræver det, som løbende dokumentation
over for samarbejdspartnere eller myndigheder
*I det omfang en person er omfattet af udskudt bonusudbetaling, er det 5 år fra sidste udbetaling
Hvis PFA eller en part foretager en handling, der forlænger forældelsesfristen, fx en retssag, vil PFA
stoppe med at slette personoplysningerne.

4. Automatiske individuelle afgørelser
Vi anvender ikke automatiserede individuelle afgørelser.

5. Pligtmæssig information
PFA har brug for personoplysninger om dig, når vi fx opretter og administrerer dine hverv i PFA. Hvis du
ikke giver personoplysningerne til PFA, vil konsekvensen være, at PFA ikke kan varetage formålene
ovenfor, fx at vi ikke kan leve op til den lovgivning, som PFA er underlagt.

6. Dine rettigheder
Når PFA behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:
Retten til indsigt
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PFA behandler om dig.
Ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine
personoplysninger begrænset.
Retten til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under
hensyn til formålmed behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
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Retten til sletning
Du kan se, hvornår PFA sletter dine personoplysninger under afsnit 3 – Opbevaring af dine
personoplysninger. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet i PFA inden de
angivne frister.
Retten til begrænset behandling
Du har ret til at begrænse PFA’s behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når
der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til PFA, overført til dig i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. I samme tilfælde har du en ret til at få dine
personoplysninger overdraget fra PFA til en anden dataansvarlig, fx til et andet pensions- og
forsikringsselskab.
Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis PFA behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at
tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at PFA ikke fremover må behandle
dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den
behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os
samtykke til at videregive oplysningerne. PFA kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine
personoplysninger på et andet grundlag end samtykke.
Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte
den relation, der giver anledning til samtykket.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte PFA.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du
fx har ret til dataportabilitet eller ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette
afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

7. Klage til Datatilsynet
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over PFA’s behandling af dine
personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til PFA, hvis du mener, at PFA har behandlet dine
personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få PFA’s forklaring
af

sagen.

Du

kan

kontakte

Datatilsynet

pr.

mail

dt@datatilsynet.dk

eller

læse

mere

på

www.datatilsynet.dk.
Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.
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