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Persondatapolitik for GF’s forsikringsklubber 
______________________________________________________________________________ 
 
Din forsikringsklub indsamler som dataansvarlig oplysninger om dig, når du i forbindelse med tegning af en 
forsikring i GF melder dig ind i en af GF’s forsikringsklubber. Forsikringsklubberne er organiseret som er-
hvervsdrivende foreninger, som skal overholde reglerne om behandling af personoplysninger. I denne per-
sondatapolitik kan du læse om, hvordan forsikringsklubben behandler dine personoplysninger. 
 
Du kan læse om GF’s særlige struktur og forsikringsklubberne her. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Formålene med behandlingen samt retsgrundlag 
For at tegne en bilforsikring i GF Forsikring a/s (forsikringsselskabet) skal du være medlem af en af GF’s for-
sikringsklubber. Forsikringsklubben behandler dine oplysninger til brug for administration af dit medlemskab 
herunder administration af medlemsfordele, opkrævning af kontingent og andre ydelser, fx autohjælpsord-
ning. 
 
Hvis du har tilmeldt dig et arrangement eller event i klubben eller til klubbens generalforsamling behandles 
dine oplysninger også til disse formål. 
 
Endelig kan dine oplysninger anvendes til rapportering, analyser og statistik med henblik på at forbedre klub-
bens ydelser. 
 
Oplysninger der indsamles og behandles i forsikringsklubben: 

• Navn, adresse, tlf. nr., e-mailadresse 
• Fødselsdato, indmeldelsesdato 
• Bankforbindelse og kontonummer 
• Tillidsposter samt hverv i relation til forsikringsklubben 
• Registreringsnummer på køretøj omfattet af autohjælpsordningen  

 
Forsikringsklubben behandler dine oplysninger for at forfølge en saglig interesse jf. persondataforordningens 
art. 6, stk. 1, litra f), da det er nødvendigt for klubben at have disse oplysninger om dig for at varetage med-
lemsadministrationen.  
 
 
Modtagere og kategorier af modtagere af personoplysninger 
Forsikringsklubben har som udgangspunkt tavshedspligt med hensyn til dine medlemsoplysninger. Der er 
dog nogle situationer, hvor dine data lovligt videregives: 
 

• Forsikringsklubben videregiver almindelige personoplysninger om dig til Nets, når du betaler dit kon-
tingent mv. via Betalingsservice 

• GF videregiver dine oplysninger til inkassobureau, hvis du misligholder dine forpligtelser over for for-
sikringsklubben 

 
 
Tidsrum, hvori dine oplysninger opbevares 
Dine oplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for forsikringsklubben at have oplysningerne.  
 
Da dit medlemskab af forsikringsklubben er en forudsætning for tegning af forsikringer i GF, vil dine med-
lemsoplysninger som udgangspunkt blive opbevaret i samme udstrækning som dine policer samt skader bli-
ver opbevaret i GF Forsikrings forsikringssystem. Så længe du kan anmelde et erstatningskrav på din police 
eller få genoptaget en allerede anlagt skadesag, har vi behov for at opbevare oplysninger om dig, herunder 
hvilke forsikringer, du har tegnet, og hvilken klub du har været medlem af. Derfor beholder forsikringsklubben 
som udgangspunkt dine medlemsoplysninger i overensstemmelse med forældelseslovens regler. 
 
 

https://www.gfforsikring.dk/om-gf/organisationen
https://www.gfforsikring.dk/om-gf/organisationen
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Dine rettigheder 
Du har nogle rettigheder ifølge persondatalovgivningen: 
 
Du har bl.a. ret til at få indsigt i de oplysninger, forsikringsklubben behandler om dig, samt en række yderli-
gere oplysninger. 
 
Derudover findes der en række andre rettigheder, som du kan se her 

• Ret til berigtigelse 
• Retten til at blive slettet 
• Ret til begrænsning af behandling 
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)  
• Ret til indsigelse 
• Ret til at trække samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker at trække et samtykke tilbage, kan du gøre dette ved at kontakte forsikringsklubben på 
de kontaktoplysninger, der er angivet sidst i denne persondatapolitik. 

• Automatiske afgørelser 
Når du køber en forsikring på GF’s hjemmeside, vil en automatisk prissætning ligge til grund for den 
pris, du får. Du kan til enhver tid kontakte GF for at fremlægge dine synspunkter vedr. den tilbudte 
pris, samt bestride resultatet af den automatiske afgørelse. 
 
 

Du har mulighed for at klage 
Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til enten Finanstilsynet eller Datatilsynet. 
 
Finanstilsynet 
Århusgade 110 
2100 København Ø 
 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5 
1300 København K 
 
 
Kontaktoplysninger  
Din lokale forsikringsklub er dataansvarlig for dine oplysninger. Du kan finde din forsikringsklub her.  
 
Du kan også kontakte GF Forsikring a/s’ DPO via persondata@gfforsikring.dk, hvis du har yderligere spørgs-
mål til GF’s behandling af personoplysninger. Du kan læse forsikringsselskabets persondatapolitik her. 
 
 

https://www.gfforsikring.dk/vaelg-din-klub
https://www.gfforsikring.dk/vaelg-din-klub
mailto:persondata@gfforsikring.dk
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