
BEHANDLING OG DISTRIBUSJON AV 

PERSONOPPLYSNINGER           

Behandlingsformål Juridisk grunnlag Tilgjengeliggjøring 

Tilbud/Oppstart 

Etablering av kundeforhold, 
herunder svindel-, anti-
hvitvaskings- og 
sanksjonskontroll 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Overholde juridisk forpliktelse  

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å sikre 
at kunden er innenfor akseptabel risikoprofil og 
for å bistå med forebygging av kriminalitet og 
svindel) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Samtykke  

Anti-svindeldatabaser 

Kredittvurdering der vi tar 
kredittrisiko 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å sikre 
at Kunden er innenfor akseptabel risikoprofil og 
for å forebygge kriminalitet og svindel) 

Kredittvurderingsselskaper 

Evaluering av risiko som skal 
dekkes og avstemme dette 
med passende 
forsikringsselskap, polise og 
premie 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
bestemme den sannsynlige risikoprofil og 
passende forsikringsselskap og 
forsikringsprodukt) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Samtykke 

Forsikringsselskap 

 

Forvaltning og gjennomføring av forsikringsavtaler 

Generell kundebehandling, 
herunder kommunikasjon 
med kunder 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
kommunisere med kunder, begunstigede og 
skademeldere for å legge til rette for plassering 
av og krav i henhold til forsikringspoliser) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger:  

Samtykke 

 

Innkreving eller 
tilbakebetaling av premier, 
utbetaling av 
forsikringsoppgjør, og 
behandling og tilrettelegging 
av andre utbetalinger 

Gjennomføring av kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
inndrive forfalt gjeld til oss) 

Forsikringsselskap 

Banker 

Inkassoselskaper  

Behandling av forsikringskrav 

Administrering av 
forsikringskrav 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å bistå 
våre kunder med vurdering og fremsetting av 
krav) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger:  

Samtykke 

Forsikringsselskap 

Oppgjørsselskap 

Advokater 

Takstmenn 

Eksperter 

Tredjeparter involvert i 
kravshåndtering eller på 
annen måte adresserer 
kravet, som blant annet 
helsepersonell 



Behandlingsformål Juridisk grunnlag Tilgjengeliggjøring 

Forsvare eller forfølge 
rettslige krav 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å bistå 
våre kunder med vurdering og fremsetting av 
krav) 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
bistå våre kunder med vurdering og 
fremsetting av krav): 

 Etablere, forsvare eller håndheve rettslige krav 

Forsikringsselskap 

Oppgjørsselskap 

Advokater 

Takstmenn 

Eksperter 

Tredjeparter involvert i 
kravshåndtering eller på 
annen måte adresserer 
kravet, som blant annet 
helsepersonell 

Gransking og rettslig 
forfølgning  av svindel 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å bistå 
med forebygging og avsløring av svindel) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Etablere, opprettholde eller forfølge rettslige krav 

Samtykke 

 

Forsikringsselskap  

Advokater 

Politiet 

Eksperter 

Andre assurandører 

Anti-fraud databases 

Tredjeparter involvert i 
granskningen eller 
søksmålet, som blant 
annet private 
etterforskere 

Fornyelse 

Ta kontakt med deg for å 
fornye forsikringen 

Gjennomføring av vår kontrakt med kunden 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
kommunisere med kunden for å legge til rette 
for videreføring av forsikringsdekningen) 

Forsikringsselskap 

Gjennom forsikringens livsløp 

Markedsanalyser og 
direkte markedsføring, 
herunder anonymisering 
av opplysninger 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å gi 
relevante tilbud til kunder) 

Samtykke, der vi ikke har et eksisterende 
kundeforhold med enkeltpersonen 

Forsikringsselskap 

Konserselskap 

Overføring av 
forretningsdokumentasjon, 
salg av selskaper og 
reorganisering 

Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å 
strukturere vår virksomhet på riktig måte) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Samtykke 

Konsernselskap 

Domstolene 

Kjøper (potensiell eller 
reell) 

Generell risikomodellering Ivareta Marsh sine berettigede interesser (å bygge 
risikomodeller som muliggjør plassering av 
risiko med aktuelle forsikringsselskap) 

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Samtykke 

 

Overholdelse av våre 
juridiske og lovbestemte 
forpliktelser 

Overholdelse av rettslig forpliktelse  

For behandling av Særlige Kategorier av 
Personopplysninger: 

Å etablere, opprettholde og forfølge rettslige krav 

Samtykke 

Forsikring, 
personopplysninger og 
andre 
tilsynsmyndigheter 

Politiet 

 Forsikringsselskap  

                                                 


