Sådan behandler vi dine personoplysninger i PensionDanmark
Når du bliver ansat på en virksomhed, hvor du er omfattet af en kollektiv overenskomst, der bestemmer, at du
skal være medlem i PensionDanmark, skal din arbejdsgiver indbetale pensionsbidrag for dig, lige så længe du
er ansat. Derfor får vi personoplysninger fra din arbejdsgiver.
Oprettelse af pensionsordningen
Din arbejdsgiver sender følgende personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•

Navn
CPR-nummer
Lønperioden for det indbetalte pensionsbidrag
Pensionsbidragets størrelse
Den overenskomst, du er omfattet

Når vi får oplysningerne, opretter vi din pensionsordning med de forsikringer, sundhedsordning og pensionsopsparing, som gælder for dig. Hver måned sender din arbejdsgiver ovennævnte oplysninger til os, så vi kan registrere indbetalingerne på din pensionsordning. Du kan se din pensionsordning på pension.dk via login.
Administration af din pensionsordning
PensionDanmark skal bruge dine personoplysninger til varetagelse af de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger.
Medlemsfordele
Som medlem i PensionDanmark har du fx fortrinsret til nogle af de lejeboliger, der bliver bygget af PensionDanmark Ejendomme, og hvis du giver os lov til det, sender vi mails til dig om relevante lejeboliger ud fra de oplysninger vi har om dig, fx alder civilstand og nuværende bopæl.
Statistikker, rapporter til bestyrelsen mv. internt i PensionDanmark
PensionDanmark skal orientere bestyrelsen om administrationen af pensionsordningen, ligesom vi har en række
forpligtelser efter lovgivningen, fx om selskabet har penge nok til at dække de beløb, vi skal udbetale til medlemmerne. Derfor bliver der løbende lavet statistikker om pensionsordningen.
Dine personoplysninger indgår anonymt i rapporter til bestyrelsen og i statistikkerne. Hvis vi fx skal oplyse bestyrelsen om, hvor mange medlemmer, der er i pensionsordningen, tæller du som et medlem.
Vi indhenter dine personoplysninger hos dig og andre
Hvis du får brug for ydelserne i pensionsordning har vi brug for flere personoplysninger fra dig. Hvis du fx søger
om udbetaling af engangsbeløb ved kritisk sygdom, skal vi have oplysninger om din diagnose (helbredsoplysninger), men her beder vi om dit samtykke til at behandle oplysningerne.
Vi sender dine personoplysninger til andre
Vi sender fx dit CPR-nummer til CPR-registret hver måned, for at dine adresseoplysninger løbende kan blive
opdateret, hvis du flytter adresse. Vi sender også oplysninger til Skatteforvaltningen om din pensionsordning,
hvilket er et lovkrav.
Nogle gange beder vi andre virksomheder hjælpe os med forskellige opgaver, fx med at stille en række serviceydelser til rådighed for dig på vores hjemmeside. Disse virksomheder kan også komme i kontakt med dine personoplysninger.
Oversigter over hvordan vi behandler dine pensionsoplysninger
For at du kan få det fulde overblik over behandlingen af dine personoplysninger, har vi lavet tre oversigter:
1.
2.
3.

Når du giver samtykke, dine rettigheder og hvem du kan klage til
Hvilke personoplysninger vi indsamler hos dig om andre og formålet med behandlingen
Hvem vi udveksler dine personoplysninger med og formålet med behandlingen
1

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt
Vi har tavshedspligt og behandler alle personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende
persondatalovgivning og anden lovgivning.
Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger
Så længe du er medlem, har vi dine personoplysninger og beskytter dem. Kun udvalgte medarbejdere i PensionDanmark har adgang til dem og efter behov.
Personoplysninger opbevares kun så længe PensionDanmark skal bruge disse til varetagelse af de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger.
Kontakt
Hvis du vil vide mere om databehandlingen og dine rettigheder, henviser vi til vores hjemmeside hvor du kan
finde yderligere information og du er altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330.
Herudover kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver på mail DPO@pension.dk.
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver
eller til Datatilsynet.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Hvis du hellere vil sende en mail er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.
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Oversigt 1
Når du giver samtykke, dine rettigheder og hvem du kan klage til
Vi må som udgangspunkt behandle dine personoplysninger uden dit samtykke, da det er nødvendigt for os når
vi skal opfylde pensionsaftalen med dig. Men nogle gange har vi dog brug for dit samtykke.
Når du giver samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger
Når du søger om udbetaling fra en forsikring i forbindelse med sygdom, skade og lignende, eller når vi stiller
andre serviceydelser til rådighed for dig, beder vi om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger.
Inden du giver samtykke, oplyser vi dig om, hvorfor vi beder om dit samtykke. Det kan fx være, at vi har brug
for flere oplysninger for at afgøre din ansøgning, eller at vi gerne vil følge din adfærd på vores hjemmeside for
at kunne forbedre hjemmesiden. Du kan altid bede om at få trukket dit samtykke tilbage.
Dine rettigheder over dine pensionsoplysninger
Da det er dine personoplysninger, vi behandler, kan du altid fx få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler
om dig. Nedenfor har vi lavet en liste over dine rettigheder. De rettigheder, der er nævnt i punkt 6-7, er meget
begrænsede på grund af pensionsordningens karakter.
1.

Når vi beder dig om at give os oplysninger, har du ret til at få at vide, hvad oplysningerne skal bruges
til. Det samme gælder, når vi indhenter oplysninger om dig hos andre

2.

Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, vi konkret behandler om dig og hvor længe vi har brug
for oplysningerne, samt hvordan vi sikrer dine oplysninger

3.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte personoplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret
eller slettet

4.

Du har ret til at få flyttet de personoplysninger, som du har givet os over til et andet pensionsselskab,
når du flytter din pensionsopsparing. Herudover kan du få flyttet andre oplysninger om dine ordninger
og hvordan du har brugt ordningerne, som også kan være relevante for modtagerselskabet

5.

Når din ansøgning om forsikringsudbetaling bliver afgjort automatisk, har du ret til at få afgørelsen revurderet af en kunderådgiver

6.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger*

7.

Du har ret til at få blokeret eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger*

*Kun hvis behandlingen ikke er nødvendig i vores arbejde med at varetage de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger.
Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, kan du kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330.
Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver
eller til Datatilsynet.
PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Du kan sende din klage på en mail til vores databeskyttelsesrådgiver på DPO@pension.dk eller med almindeligt brev til:
PensionDanmark
Att.: PensionDanmarks databeskyttelsesrådgiver
Langelinie Alle 43
2100 København Ø
Datatilsynet
Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Hvis du hellere vil sende en mail
er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.
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Oversigt 2
Indsamling af personoplysninger fra dig og andre
I oversigten kan du se hvilke personoplysninger, vi behandler om dig på overordnet niveau og i forskellige udvalgte situationer, når vi skal varetage de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger. Normalt får
vi oplysningerne fra dig, men du kan her se hvem, vi også får oplysninger fra.
Situation

Oplysninger vi behandler

Formål med behandlingen

Pensionsordningen

Din arbejdsgiver sender løbende følgende oplysninger til os:

Vi anvender oplysningerne for at
kunne overholde vores forpligtelser
som pensions- og forsikringsselskab
og tilbyde dig såvel som vores andre medlemmer et serviceniveau
der sikrer fyldestgørende rådgivning, ekspedition af udbetalinger og
prisfastsættelser.

>
>
>
>
>
>

Navn
CPR-nummer
Lønperioden for det indbetalte
pensionsbidrag
Pensionsbidragets størrelse
Den overenskomst, du er omfattet
Helbredsoplysninger og fagforeningsforhold, når det er
nødvendigt

Obligatorisk indbetaling til aldersopsparing

Vi indhenter oplysninger fra Udbetaling Danmark om, hvorvidt husstanden modtager indkomstafhængige
ydelser eller ej.

Oplysningerne bruger vi til at rådgive dig om konsekvenserne ved at
indbetale til aldersopsparing, når
husstanden samtidig modtager indkomstafhængige ydelser fra det offentlige.

Vores rådgivningsbus kommer
på besøg på din arbejdsplads

CPR-nummer, navn og e-mailadresse

Vi sender en invitation til dig om at
komme og få personlig rådgivning
om din pensions- og sundhedsordning. CPR-nr. bruges til at identificere dig i vores medlemssystem.

Du bruger pension.dk

Oplysninger om det, du bruger pension.dk til, fx brug af selvbetjeningsløsninger, ansøgning om udbetaling
mv.

Vi kontakter dig eventuelt om deltagelse i en undersøgelse af, hvad du
synes om pension.dk til at forbedre
vores hjemmeside og medlemsportal.

Du bruger sundhedsordningen

Oplysninger om de helbredsproblemer,
du søger om ydelser til fra sundhedsordningen.

Vurdering af din ret til ydelser fra
sundhedsordningen.

Du giver samtykke til, at vi eller Falck
Healthcare kan indhente oplysninger
om dine konkrete helbredsproblemer
fx fra kommunen, egen læge, speciallæger, hospitaler eller privathospitaler.
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Situation

Oplysninger vi behandler

Formål med behandlingen

Du får en kritisk sygdom

Oplysninger om den diagnose, du søger om udbetaling på.

Vurdering af din ret til udbetaling af
engangsbeløb ved kritisk sygdom.

Du giver samtykke til, at vi kan indhente oplysninger om din diagnose
hos fx din egen læge og det hospital,
du er blevet behandlet på.
Du giver også samtykke til, at kan
sende oplysninger til relevant patientforening, hvis du har ret til et års frit
medlemskab.
Du mister licens til fx at føre lokomotiv

Afgørelsen om tab af licens

Vurdering af din ret til udbetaling af
engangsbeløb ved tab af licens.

Trafikstyrelsens afgørelse om frakendelse af licens samt de helbredsproblemer, der har medført tab af licens.
Du giver samtykke til, at Dansk Jernbaneforbund kan sende Trafikstyrelsens afgørelse og oplysninger om dine
helbredsforhold til PensionDanmark.
Du kommer i ressourceforløb

Dokumentation for tilkendelse af ressourceforløb og oplysninger om de
helbredsproblemer, der ligger til grund
for tilkendelse af ressourceforløbet.

Vurdering af din ret til udbetaling af
det halve engangsbeløb fra forsikringen ved førtidspension.

Du giver samtykke til, at vi kan indhente oplysninger hos kommunen.
Du kommer i fleksjob

Afgørelsen om tilkendelse af fleksjob.
Oplysninger om de helbredsproblemer,
der ligger til grund for tilkendelsen af
fleksjobbet.

Vurdering af, om du er omfattet af
forsikring ved førtidspension.
Vurdering af din ret til fleksjob-opsparingssikring.

Du giver samtykke til, at vi kan indhente oplysninger om dit fleksjob hos
arbejdsgiveren og kommunen.
Medlemmet bliver tilkendt offentlig førtidspension

Afgørelsen om tilkendelse af offentlig
førtidspension
Oplysninger om de helbredsproblemer,
der har medført tilkendelse af offentlig
førtidspension.

Vurdering af din til udbetaling af
ydelser fra forsikringen ved førtidspension samt oprettelse af en Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Bidrag til Den Supplerende Arbejdsmarkedspension
Du giver samtykke til, at vi kan indhente oplysninger i din pensionssag
hos kommunen.
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Situation

Oplysninger vi behandler

Formål med behandlingen

Du vælger at påbegynde udbetalingen af din aldersopsparing,
ratepension og/eller livsvarig
pension

Skatteoplysninger - trækprocent

Skattemæssig korrekt behandling af
udbetalingen fra dine pensioner.

Vi indhenter oplysning om trækprocenten, så længe vi udbetaler pension
til dig, da vi efter skattelovgivningen
er forpligtet til at fratrække skatten,
inden vi udbetaler pensionen.

Udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse

Dokumentation for varig udrejse til
udlandet inkl. legitimationsoplysninger
fx kopi af pas eller nationalt ID kort
samt bankoplysninger. Det er et lovkrav, at du skal aflevere legitimationsoplysninger.

Vurdering af din ret til udbetaling af
udtrædelsesgodtgørelse ved varig
udrejse fra Danmark.

Du vælger at indsætte begunstigede

Oplysninger om begunstigedes:
> Navn
> CPR-nummer
> Slægtskab til dig

Sikker identifikation af begunstigede
ved din død, hvor vi skal udbetale
dødsfaldsbeløbet.

Du vælger at overføre din pensionsopsparingen til/fra PensionDanmark

Oplysninger om indholdet i din pensionsordning, dvs. om dine
> forsikringer
> pensionsopsparing
> begunstigede
> hvilke regler, der gælder for
pensionsopsparingen

At overførslen sker i overensstemmelse med skattelovgivningen og
de overførselsaftaler, der bruges i
pensionsbranchen.

Du giver til samtykke til, at vi får eller
sender oplysninger til det andet pensionsselskab.
Du vælger at bruge dine øvrige
valgmuligheder:
Du hæver forsikringsbeløb
Du nedsætter forsikringsbeløb
Du ændrer risikoprofil for din
opsparing

Dine valg af:
>

Forsikringsbeløb

>

Risikoprofil

>

Frit Puljevalg

>

Privat indbetaling + den bankkonto indbetalingen kommer
fra. Vi får oplysningerne fra
Nets, når du bruger dankortet
til at indbetale ekstra beløb til
din pensionsopsparing.

Du vælger Frit Puljevalg for din
pensionsopsparing

Opfyldelse af den aftale, du indgår
med os, når du foretager individuelle valg i din pensionsordning.

Du indbetaler private bidrag eller indskud til pensionsopsparingen
Du bliver skilt

Oplysninger i bodelingsoverenskomsten:
>
>

Aftalen om deling af pensionerne
Ægtefællens navn, adresse,
CPR-nummer og pensionsselskab

Opfyldelse af jeres aftale om deling
af dine pensioner samt overførsel af
beløb til din tidligere ægtefælles
pensionsordning.
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Situation

Oplysninger vi behandler

Formål med behandlingen

Du afgår ved døden

Dødsdatoen kommer fra CPR-registret.

Vurdering af hvem, der har ret til
udbetalingen fra forsikringen ved
dødsfald.

Skifteretten, begunstigede, begunstigedes advokat samt bobestyrer sender
resten af oplysningerne til os, fx
>

Navn, adresse, CPR-nummer
og slægtskab på:

>

begunstigede

>

arvingerne, hvis begunstigede
er ”nærmeste pårørende”

>

arvinger, der gør indsigelse
mod begunstigelsen

>

værgen + oplysning om forvaltningsinstitut ved umyndige begunstigede

>

Oplysninger i den dokumentation, vi modtager om retten til
udbetaling, fx oplysninger i en
dåbsattest.
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Oversigt 3
Hvem vi udveksler personoplysninger med
Vi sender dine personoplysninger til offentlige myndigheder såsom Skatteforvaltningen, kommuner mv. fordi vi
er forpligtet til det ifølge lovgivningen.
Vi sender også personoplysninger til overenskomstparterne, din arbejdsgiver og fagforening, i det omfang at vi
er forpligtet hertil af overenskomstaftalen.
Herudover har vi aftaler med en række virksomheder om at hjælpe os med at administrere pensionsordningen,
forsikringsydelser og sundhedsordningen. Vi sender derfor også personoplysninger til disse virksomheder, for
de kan løse deres opgaver.
PensionDanmark har vedtaget interne regler til at sikre, at dine personoplysninger udveksles lovligt og sikkert,
når de deles med andre.
Bemærk, at denne liste er målrettet væsentlige modtagere af medlemsoplysninger. Øvrige modtagere af medlemsoplysninger samt i relation til PensionDanmarks ansatte og kontaktpersoner hos fagforbund og organisationer samt samarbejdspartnere kan rekvireres ved kontakt til PensionDanmarks Databeskyttelsesrådgiver.
Modtagere af oplysninger

Det bruger modtageren oplysningerne til

CPR-registret

Vi sender dit CPR-nummer. CPR-registret bruger oplysningen til sende oplysninger til os, hvis der sker ændringer i din nuværende adresse og din civilstand (fx at du er gift, skilt mv.) samt din dødsdato.

Skatteforvaltningen

Vi sender oplysning om medlemmernes indbetalinger til og udbetalinger fra
pensionsordningen samt oplysninger om den skat og statsafgift, vi har fratrukket inden udbetaling. Skatteforvaltningen bruger oplysningerne til kontrol
af medlemmernes pensionsoplysninger.

Udbetaling Danmark

Vi sender dit CPR-nummer, for at Udbetaling Danmark kan sende oplysninger
til os, om hvorvidt husstanden modtager indkomstafhængige offentlige ydelser eller ej til brug for vores rådgivning om indbetaling til aldersopsparing.

Ved aldersopsparing
Udbetaling Danmark
Ved førtidspensionering

Når du giver samtykke til, at vi må indhente oplysninger, når du søger om
udbetaling fra forsikringen ved førtidspension, bruger Udbetaling Danmark
oplysningerne til at indbetale kommunens og dit månedlige bidrag til din Supplerende Arbejdsmarkedspension hos os.

Danmarks Statistik

PensionDanmark skal kunne foretage nødvendige beregninger til risikovurderinger, fastlæggelse af præmier og udbetalingssatser samt andet statistik materiale, der er nødvendigt for at varetage af de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordninger og i den forbindelse skal PensionDanmark kunne
tilgå data fra Danmarks Statistik.

Skifteretter

Vi skal sende oplysning om udbetalingen ved dødsfald og hvem, du har begunstiget, til skifteretten.
Når vi udbetaler til begunstigede, skal vi sende en opgørelse over dødsfaldsudbetalingen til skifteretten, som bruger oplysningerne til kontrol af, at PensionDanmark har fratrukket og indbetalt korrekt boafgift.

Lønmodtagernes Garantifond
(LG)

I forbindelse med en virksomheds rekonstruktion eller konkurs udleverer PensionDanmark på forespørgsel af det relevante fagforbund oplysninger til fagforbundet, herunder CPR-nummer, navn og bidragsoplysninger på de berørte
medarbejdere, til brug for fagforbundets anmeldelse af berørte medlemmers
krav på udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.
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Modtagere af oplysninger
Godkendt forvaltningsinstitut

Kommuner

Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR)

Det bruger modtageren oplysningerne til
Hvis pengene ved din død skal udbetales til en umyndig begunstigede, og beløbet skal indsættes i et godkendt forvaltningsinstitut, sender vi den begunstigedes navn, adresse og beløbet til forvaltningsinstituttet, som bruger oplysningerne til identifikation af begunstigede og til administration af pengene,
indtil begunstigede bliver myndig.
Det er værgen, der vælger hvilket forvaltningsinstitut, der skal passe på pengene, derfor sender vi også værgens CPR-nummer, navn og adresse til forvaltningsinstituttet.
Når du giver samtykke til, at vi må indhente oplysninger, når du søger om
hjælp fra sundhedsordningen eller udbetaling fra forsikringen ved førtidspension og fleksjob, bruger kommunen oplysningerne til at kunne identificere dig
og sende os de oplysninger, vi har bedt om.
For at opfylde pensionsaftalen sender vi hver måned medlemskredsens CPRnumre til STAR. Hvis et medlem er registreret som langtidssygemeldt eller er
i fleksjob, sender STAR et brev til medlemmet om at kontakte os, for at du
medlemmet kan få hjælp fra pensionsordningen. Efter lovgivningen må vi
sende oplysningerne til STAR.
Vi sender også oplysninger om medlemmernes pensionsopsparing til STAR
seks måneder før, det enkelte medlem tidligst kan gå på efterløn. Pensionsoplysningerne bliver sendt videre til A-kasserne, som bruger pensionsoplysningerne til at beregne størrelsen af efterlønnen, fordi pensionsopsparingen
medfører modregning i efterlønnen.

Landspatientregistret (LPR)
Statens Serum Institut (SSI)

For at opfylde pensionsaftalen sender vi hver måned medlemskredsens CPRnumre til SSI. Hvis et medlem er registreret i LPR med en af de diagnoser,
der er dækket under forsikringen ved kritisk sygdom, sender SSI et brev til
medlemmet om at kontakte os om udbetaling af et engangsbeløb.

Arbejdsgivere

Vi oplyser dit navn og CPR-nummer til arbejdsgiveren, når vi har brug for oplysninger om dit ansættelsesforhold fx om du er i fleksjob, jobafklaring, job
med løntilskud, når vi skal vurdere, om du er omfattet af forsikringen ved førtidspension.

Arbejdsgiverorganisationer
Fagforbund

Hvis en virksomhed ikke indbetaler de overenskomstaftalte pensionsbidrag for
medarbejderne til PensionDanmark, selvom vi rykker, sender vi en sag med
oplysningerne om de manglende pensionsbidrag for hvert medlem til de relevante faglige organisationer, som herefter behandler sagen fagretligt.

Fagforening (dine oplysninger)

Når du eller dine efterladte har brug for hjælp fra din fagforening, sender vi
de personoplysninger, som fagforeningen beder om, og som du har givet
samtykke til, at fagforeningen må få fra os.

Advokater/bobestyrer

Når du eller dine efterladte har brug for hjælp fra en advokat eller bobestyrer,
sender vi de personoplysninger, som advokaten/bobestyrer beder om.

Speciallæger, hospitaler, privat
hospitaler

Når du giver samtykke til, at vi må indhente oplysninger, når du søger om
hjælp fra sundhedsordningen, bruger speciallægen/hospitalet/privat hospitalet oplysningerne til at kunne identificere dig og sende os de oplysninger, vi
har bedt om.

Socialrådgivere i kommuner

Når du giver samtykke til, at vi må indhente oplysninger, når søger om hjælp
fra sundhedsordningen, bruger socialrådgiveren oplysningerne til at kunne
identificere dig og sende os de oplysninger, vi har bedt om.

Egen læge

Når du giver samtykke til, at vi må indhente oplysninger, når søger om hjælp
fra sundhedsordningen eller udbetaling fra forsikringen ved kritisk sygdom,
bruger din læge oplysningerne til at kunne identificere dig og sende os de oplysninger, vi har bedt om.
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Modtagere af oplysninger

Det bruger modtageren oplysningerne til

Patientforeninger

Når du giver samtykke til, at vi må sende dit navn, adresse og telefonnummer til en patientforening, hvis du får udbetalt engangsbeløb ved kritisk sygdom på en diagnose, der giver dig ret til et år frit medlemskab af patientforeningen. Vi har aftaler med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, HjerneSagen, Parkinsonforeningen, Skleroseforeningen. Patientforeningen oplysningerne til at oprette et års frit medlemskab for dig og til at kontakte dig om
indholdet af medlemskabet.

Livs- og pensionsforsikringsselskaber og pensionskasser

Når du giver samtykke til at vi må sende oplysninger til din nye pensionsselskab, når du ønsker at overføre din pensionsopsparing, bruger pensionsselskabet forsikrings- og pensionsoplysningerne til rådgivning og administration
af overførselsbeløbet.

Pensionsinfo

Hvis du har tilmeldt dig til PensionsInfo, sender vi dine forsikrings og opsparingsoplysninger til PensionsInfo.

NemKonto

Efter pensionsaftalen bliver alle udbetalinger indsat på NemKonto. Vi sender
til identifikation medlemmet eller begunstigedes CPR-nummer sammen med
udbetalingsbeløbet. PensionDanmark er ikke i besiddelse af medlemmernes
kontonumre.

Banker

Efter pensionsaftalen bliver alle udbetalinger indsat på NemKonto. Hvis et
udenlandsk medlem ikke har NemKonto, sender vi til identifikation medlemmets navn, adresse og kontonummer (som medlemmet har oplyst os) sammen med udbetalingsbeløbet til medlemmets bank.

Forenede Gruppeliv (FG)

For at opfylde pensionsaftalen for en række medarbejdere i Falck Danmark
sender vi løbende disses CPR-nummer til FG, fordi vi har indgået aftale om, at
FG administrerer invalidepensioner på vegne af PensionDanmark.
FG bruger CPR-numrene til at oprette og administrere medlemskabet for
medarbejderne, der er omfattet af midlertidig invalidepension, ligesom FG udbetaler både midlertidige og varige invalidepensioner.

Brancheforeningen Forsikring og
Pension

Når medlemmerne skifter pensionsordning og til eller fra PensionDanmark,
sender vi oplysninger om pensionsopsparingen elektronisk via et it-system,
der ejes af Forsikring og Pension.

KMD

For at opfylde pensionsaftalen sender vi hver måned medlemskredsens CPRnumre til KMD. Hvis et medlem har givet samtykke til, at kommunen må oplyse os om en tilkendt offentlig førtidspension, sender KMD oplysningen til os,
for at vi kan kontakte dig om udbetaling fra forsikringen ved førtidspension.

(Tidligere Kommunedata - it-løsninger til kommuner, regioner,
stat og private virksomheder)

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, datterselskab af PensionDanmark Holding A/S

Herudover anvendes KMD til at varetage den løbende drift af vores portaler
og levere brevene til e-Boks, som skal lægges ind i medlemmernes e-Boks.
Disse indeholder både almindelige og følsomme personoplysninger.
PensionDanmark Uddannelsesfonde bruger bidragsoplysningerne som grundlag for den løbende opkrævning af bidrag til de uddannelsesfonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde administrerer.
Medlemmets uddannelseshistorik (med samtykke), som medlemmet eller arbejdsgiveren har indtastet ved ansøgning om refusion via efteruddannelse.dk,
er tilgængelige for PensionDanmark, arbejdsgiveren og medlemmet. PensionDanmark bruger oplysningerne til administrative og statistiske formål.

Forsikringens Datacenter (FDC)

Administrationen af det it-system, som indeholder alle vores medlems- og
virksomhedsoplysninger, varetages af FDC.
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Modtagere af oplysninger
Falck Healthcare

Det bruger modtageren oplysningerne til
Vi leverer medlemmernes CPR-numre til Falck Healthcare, som bruger oplysningen til identifikation af den medlemmer, der er omfattet af sundhedsordningen, ved den daglige administration af de ydelser fra sundhedsordningen,
som Falck Healthcare varetager på PensionDanmarks vegne.
Når du bestiller tid til behandling på pension.dk, bliver dine oplysninger derfor
sendt videre til Falck Healthcare.

Kiatec

KiaTec drifter, vedligeholder og yder support til sagsbehandlingssystemet for
sundhedsordningen, hvori sundhedsrådgiverne noterer telefonreferater og oplysninger om sagsbehandlingen under sundhedsordningen. Systemet indeholder både almindelige og følsomme personoplysninger.

Signicat

Signicat leverer den systemløsning, som medlemmerne skal bruge, når de
underskriver elektroniske dokumenter på pension.dk. Systemet indeholder
både almindelige og følsomme personoplysninger.

Adra Software ApS

Adra drifter vores afstemningssystem, som indeholder oplysninger om alle
økonomiske transaktioner, der foretages på det enkelte medlem. Systemet
indeholder både almindelige og følsomme personoplysninger.

E-boks

Når du har tilmeldt PensionDanmark til e-Boks, bliver alle vores breve til dig
sendt til a-Boks.

Fusemail

Når medlemmerne sender mails til os, herunder en mail via pension.dk, er det
Fusemail, der sikrer, at medlemmernes mails bliver scannet og leveret til
dem, der skal besvare mails. Disse mails kan indeholde almindelige og følsomme personoplysninger.

Atea

Atea leverer back-up til servere, som PensionDanmark drifter. Serverne indeholder både almindelige og følsomme personoplysninger på medlemmerne.

Adobe Analytics + Adobe System
Software

Adobe fører statistik på medlemmernes adfærd på PensionDanmarks hjemmeside som efterfølgende anvendes af PensionDanmark til at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden.

Festina Finance

På pension.dk kan du lave taleksempler på dine pension. Festina Finance har
lavet den regnemaskine, der regner tallene til dig ud fra de oplysninger, du
taster ind samt dine øvrige pensionsoplysninger.

Microsoft Azure

Microsoft leverer det system, som medlemmerne bruger, når de chatter med
os, til behandling af indkomne e-mails til os samt til håndtering af kontakt- og
samtykkeoplysninger.

Rambøll

Vi sender oplysning om medlemmernes navn, adresse og telefonnummer
samt medlemmets relevante brug af selvbetjeningsløsning på pension.dk til
Rambøll, når vi ønsker at lave en undersøgelse af medlemsoplevelsen, fx om
vores rådgivning ved hurtig diagnose, ved ansøgning om udbetaling fra forsikringerne mv.
Rambøll bruger oplysningerne til på PensionDanmarks vegne at gennemføre
telefoniske medlemsinterviews og udarbejder på den baggrund en rapport til
PensionDanmark om medlemstilfredsheden.

Bisnode

Vi sender oplysninger om medlemmernes navn og adresse til Bisnode.
Bisnode bruger oplysningerne til at finde dit telefonnummer, når vi ikke har
det i forvejen, når vi har brug for at komme i telefonisk kontakt med dig fx
ved optagelsen i pensionsordningen.
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Modtagere af oplysninger
Thomson Reuters/Refinitiv

Det bruger modtageren oplysningerne til
Vi sender oplysninger om medlemmernes navn, adresse, fødselsdato og bopælsland til Thomson Reuters/Refinitiv.
Vi er forpligtet efter hvidvaskloven til at forebygge og bekæmpe hvidvask og
terrorfinansiering, bl.a. ved at sikre identifikation af og kendskab om vores
medlemmer. Forpligtelsen omfatter fx undersøgelse af, om du som medlem er
identificeret som en såkaldt ”politisk eksponeret person” eller optræder på internationale lister om kendte terrorister.
Thomson Reuters/Refinitiv leverer den løsning, vi bruger til at slå op og se,
om medlemmerne står på disse lister.

Mailchimp

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev på pensiondanmark.com, sender vi
oplysninger om din mailadresse til Mailchimp, som drives af The Rocket Science Group LLC med hovedkvarter i Georgia.
Mailchimp bruger oplysningen til at administrere vores service med udsendelse af nyhedsbreve. Når du afmelder denne nyhedsservice, bliver mailadressen slettet senest en måned efter.
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