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Håndtering af personoplysninger 

 

Hvorfor indhenter vi oplysninger 

Når vi modtager en betaling fra kunden eller dennes arbejdsgiver indhenter vi de oplys-
ninger om kunden, som vi skal bruge til at administrere kundens pensionsordning. 

Hvilke oplysninger skal vi bruge 

I forbindelse med oprettelsen af en pensionsordning modtog vi oplysninger om kundens 
CPR-nummer og størrelsen af det pensionsbidrag, der indbetales.  

Vi indhenter derudover oplysninger fra CPR-registret, først og fremmest om kundens bo-
pæl.  

De oplysninger, der er nævnt ovenfor, modtager vi løbende i kundeforløbet. 

Når vi skal udbetale ydelser, indhenter vi oplysninger fra SKAT om, hvordan udbetalin-
gerne eventuelt skal beskattes.  

Hvis en kunde søger om udbetaling fra Norli Pension, giver kunden samtykke til, at vi kan 
indhente oplysninger. Herefter indhenter vi de oplysninger, der er nødvendige til vurde-
ring af, om kunden er berettiget til udbetaling. Det kan dreje sig om helbredsoplysninger 
til brug for en vurdering af en ansøgning om tilkendelse af tab af erhvervsevne. 

Kommunikation og ændringer 

Vi gemmer vores kommunikation med kunderne, og vi gemmer oplysninger om de valg 
vores kunder træffer i deres pensionsordning. Hvis en kunde overfører en pensionsord-
ning til Norli Pension, modtager vi oplysninger om kundens opsparing og fordelingen af 
opsparingen på de forskellige pensionsprodukter. 

Særligt om helbredsoplysninger  

Vi indsamler og behandler kun helbredsoplysninger, når kunden har givet samtykke til 
det. Vi indsamler oplysningerne fra kunden selv, offentlige myndigheder, autoriserede 
sundhedspersoner, eller andre forsikringsselskaber/pensionskasser, og vi indhenter kun 
de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere den konkrete ansøgning. 
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Videregivelse af oplysninger 

Vi videregiver automatisk oplysninger om kundernes pensionsordninger til SKAT i over-
ensstemmelse med lovgivningens regler. I forbindelse med udbetalinger videregiver vi 
kundernes CPR-nr. og beløbets størrelse til kundens bank og til Nets, hvis kunden har 
valgt, at udbetalingen skal ske til NemKonto. 

Med andre ord videregiver vi kun oplysninger i det omfang, vi er berettigede eller forplig-
tede til det i henhold til lovgivningen, eller hvis kunden har givet samtykke til videregivel-
sen.  

Der kan være dialog med arbejdsgiver om indbetalte pensionsbidrag. Anden videregivelse 
af oplysninger vil kun ske til personer, der har samtykke til at indhente oplysninger eller 
fuldmagt til at repræsentere kunden, eller eventuelt til offentlige myndigheder, der har 
lovhjemmel til at indhente oplysningerne. 

Vores medarbejdere har tavshedspligt om kundernes forhold og må ikke uberettiget vide-
regive eller udlevere oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres ar-
bejde. 

Norli Pension anvender outsourcing. Al medlemsadministration foregår i administrations-
selskabet Forca A/S. Forca A/S anvender videreoutsourcing i forbindelse med forskellige 
driftsopgaver. Al outsourcing sker i henhold til lovgivningens regler, der bl.a. indeholder 
krav om tavshedspligt for de medarbejdere, der skal behandle oplysningerne, og databe-
handleraftaler, der sikrer en betryggende og fortrolig behandling af persondata.  

Rettigheder i forhold til persondata 

En kunde kan henvende sig til Norli Pension og få indsigt i, hvilke oplysninger Norli Pen-
sion har registreret, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med og uden sam-
tykke, hvilket formål videregivelsen kan have, og hvem der kan modtage oplysningerne. 
Kunden har ret til at få berigtiget fejl. 

Kontaktoplysninger 

Henvendelse kan ske skriftligt til:  

Norli Pension 
Tuborg Boulevard 3 
2900 Hellerup 

eller du kan ringe til os på 70 12 12 24 
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