Behandling af oplysninger om virksomheder og medlemmer
PensionDanmark får løbende oplysninger om de virksomheder og lønmodtagere, der er omfattet af pensionsordningen. PensionDanmark behandler alle person- og virksomhedsoplysninger omhyggeligt, og der er klare
regler for hvordan og hvad, vi må bruge virksomheds- og personoplysningerne til. Oplysningerne bruges til administration af den overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensionsordning samt visse uddannelsesfonde.
Hvilke oplysninger får PensionDanmark om virksomhederne?
Overenskomstparterne indsender oplysninger om navn og CVR-nummer på de virksomheder, der skal indbetale
pensionsbidrag til PensionDanmark, hvorefter den enkelte virksomhed bliver oprettet i PensionDanmarks virksomhedsregister. Virksomheden skal selv oplyse efterfølgende ændringer i de registrerede virksomhedsoplysninger. Hvis en virksomhed går konkurs, bliver dette normalt oplyst af virksomhedens kurator.
Hvilke oplysninger får PensionDanmark om medlemmerne?
Den enkelte virksomhed oplyser PensionDanmark om lønmodtagernes CPR-numre, når virksomheden begynder
at indbetale pensionsbidrag, hvorefter den enkelte lønmodtager bliver oprettet i PensionDanmarks medlemsregister. PensionDanmark får løbende oplysning om ændringer i de registrerede navne- og adresseoplysninger fra
CPR-registret samt oplysning om et medlems dødsdato.
Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt
Vi har tavshedspligt og behandler alle virksomheds- og medlemsoplysninger fortroligt. Oplysninger om virksomheder og medlemmer bliver kun videregivet til de samarbejdspartnere, der hjælper os med at administrere
pensionsordningen. PensionDanmark er efter lovgivningen forpligtet til at videregive oplysninger til offentlige
myndigheder.
Særligt om helbredsoplysninger
PensionDanmark indhenter kun helbredsoplysninger hos medlemmets egen læge, hospitaler, kommunen m.v.,
hvis medlemmet har givet lov til det fx i ansøgningsskemaerne om udbetaling ved visse kritiske sygdomme eller ved førtidspensionering. PensionDanmark sender kun helbredsoplysningerne videre til fx andre livsforsikringsselskaber og relevant patientforening, hvis medlemmet har givet tilladelse til det.
Oversigt over modtagere af oplysninger
I oversigten nedenfor står, hvem PensionDanmark typisk giver medlemsoplysninger til, og hvad modtageren
må bruge oplysningerne til. Der følger altid CPR-nummer med oplysningerne, da CPR-nummeret er personidentifikationsnøglen ved enhver henvendelse til PensionDanmark. PensionDanmark har ikke policenumre eller særlige medlemsnumre.
Oplysninger via pension.dk - cookies
PensionDanmark bruger kun systemcookies, som har til formål at understøtte de forskellige funktioner på pension.dk, herunder funktioner der kræver indtastning af personoplysninger. PensionDanmark har ikke trackingcookies, 3. part cookies eller andre lignende cookies, dvs. PensionDanmark opsamler ikke oplysninger om det
enkelte medlems brug af hjemmesiden.

For yderligere information: Kontakt Susanne Lindahl Ipsen på 33 74 80 00 eller på sli@pension.dk.

Behandling af fortrolige oplysninger (august 2015)

Modtagere af oplysninger

Det bruger modtageren oplysningerne til

Forsikringens Datacenter A/S
(FDC)

FDC bruger medlems- og virksomhedsoplysninger til den daglige systemtekniske administration af pensionsordningen.

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

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S bruger bidragsoplysningerne som
grundlag for den løbende opkrævning af bidrag til de uddannelsesfonde, som
PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S 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.

Falck Healthcare A/S

Falck Healthcare A/S bruger medlemsoplysningerne til den daglige administration af PensionDanmark Sundhedsordning, som Falck Healthcare A/S varetager
på PensionDanmarks vegne.
Behandlere i Falck Healthcare A/S bruger de helbredsoplysninger (med samtykke), som medlemmet afgiver ved tidsbestilling til behandling via hjemmesiden eller mobilapp, til vurdering af det konkrete behandlingsbehov.
Medlemmets behandlingshistorik (med samtykke), som Falck Healthcare A/S
registrerer under medlemmets behandlingsforløb, er tilgængelige for PensionDanmark, som bruger oplysningerne til administrative og statistiske formål.

Livs- og pensionsforsikringsselskaber og pensionskasser

Pensionsinstitutterne bruger forsikrings- og pensionsoplysningerne til rådgivning og administration, når et medlem anmoder om overførsel af sin pensionsopsparing i PensionDanmark til et andet pensionsinstitut.

KMD A/S

KMD bruger CPR-numrene til at identificere PensionDanmark medlemmer, der
er tilkendt offentlig førtidspension. PensionDanmark bruger oplysningen om
offentlig førtidspension (med samtykke) til at kontakte de medlemmer, der ikke selv har søgt om ydelser ved førtidspension fra PensionDanmark.

Landspatientregistret (LPR)
Statens Serum Institut (SSI)

SSI bruger CPR-numrene til at identificere PensionDanmark medlemmer, der
er registreret med bestemte diagnoser i LPR, og som ikke selv har søgt om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme. SSI sender herefter brev til medlemmerne med opfordring til at kontakte PensionDanmark, da de kan have ret
til et engangsbeløb.

Visse patientforeninger

Hver patientforening bruger medlemsoplysningerne og oplysningen om medlemmets diagnose (med samtykke) til at oprette et års frit medlemskab for de
berørte medlemmer.

Forenede Gruppeliv (FG)

FG bruger CPR-numrene for en række medarbejdergrupper i Falck Danmark
A/S til den daglige administration af den midlertidige invalidepension, som FG
varetager på PensionDanmarks vegne.

Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering (STAR)

STAR bruger CPR-numrene til at sende breve til PensionDanmark medlemmer,
der er registret med fleksjob, med opfordring til at kontakte PensionDanmark,
da fleksjobbet kan have betydning for forsikringerne i PensionDanmark.

Pensionsinfo

Pensionsoplysningerne indgår i medlemmets samlede oversigt over forsikringer
og pensionsopsparing, når medlemmerne har tilmeldt sig Pensionsinfo.

NemKonto

Alle udbetalinger fra PensionDanmark bliver indsat på NemKonto, fordi vi anvender medlemmernes CPR-numre som identifikation. PensionDanmark er ikke
i besiddelse af medlemmernes kontonumre.
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Modtagere af oplysninger

Det bruger modtageren oplysningerne til

Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR)*

STAR videresender pensionsoplysningerne A-kasserne, som bruger pensionsoplysningerne til at beregne størrelsen af efterlønnen, fordi pensionerne oftest
medfører modregning i medlemmets efterløn.

SKAT*

SKAT bruger bidrags – og pensionsoplysningerne til den årlige skattekontrol.
SKAT bruger endvidere pensionsoplysningerne til kontrol af den afgift, PensionDanmark fratrækker og indbetaler til SKAT, når medlemmerne får udbetalt
kapitalpension.

Skifteretter*

Skifteretterne bruger oplysningerne om dødsfaldsudbetalingen til kontrol af,
at PensionDanmark har fratrukket og indbetalt korrekt boafgift.

Forvaltningsinstitutter*

Forvaltningsinstituttet bruger oplysningerne i forbindelse med dødsfaldsudbetalingen til forvaltning af denne, når udbetalingsmodtageren er umyndig, og
PensionDanmark pga. udbetalingens størrelse derfor skal indsætte beløbet i
det forvaltningsinstitut, som værgen har valgt til at bestyre beløbet.

* PensionDanmark skal videregive oplysningerne til disse modtagere i medfør af lovgivningen.

Spørgsmål

Svar

Hvor længe gælder mit samtykke?

Hvis vi beder om dit samtykke, vil dit samtykke normalt gælde et år. Du kan
til enhver tid annullere dit samtykke.

Vil du vide hvilke oplysninger,
vi har om dig?

Du kan altid kontakte os, hvis du vil vide hvilke oplysninger, vi har om dig.
Du kan også få at vide hvad, vi bruger dine oplysninger til.

Vil du klage over måden, vi behandler dine oplysninger på?

Så skal du sende en e-mail eller et brev til den klageansvarlige i PensionDanmark.
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