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Nye vilkår til behandling af oplysninger med henblik på at advare
andre mod forretningsforbindelse med eller ansættelsesforhold til
en registreret – ”Fællesregisteret”
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Borgergade 28, 5.
1300 København K
T 3319 3200

databeskyttelseslovens1

Den 3. januar 2019 meddelte Datatilsynet i medfør af
§ 26, stk. 1, nr.
1, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) tilladelse til behandling af
personoplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelse med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister).
Det fremgår af den meddelte tilladelse, at Datatilsynet kan tage vilkårene op til revision, hvis
der skulle vise sig behov for det.
Datatilsynet har i lyset af overgangen til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven taget vilkårene for behandling af oplysninger med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret op til revision.
Ved e-mail af 24. juni 2020 har DFIM sendt forslag til justerede tekster til brug for orientering
af de registrerede ved optagelse i registeret på baggrund af præmierestance og dagsgebyrer.
Datatilsynets skal gøre opmærksom på, at tilsynets godkendelse af de pågældende oplysningsmeddelelser til de registrerede ikke er påkrævet.
På den baggrund skal Datatilsynet hermed meddele, at DFIM’s behandling fra dags dato vil
være underlagt følgende vilkår i henhold til databeskyttelseslovens § 26, stk. 1, nr. 1:
Optagelse i advarselsregisteret
1.

Der kan ske optagelse advarselsregisteret (Fællesregisteret) i følgende tre situationer:
a. I tilfælde af afvigende skadesforløb.
b. I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på grund af præmierestance.
c. I tilfælde af manglende forsikring og opkrævning af gebyr herfor.
Kriterierne for optagelse i advarselsregisteret i de tre nævnte situationer fremgår af
de nedenfor fastsatte særlige vilkår.

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
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Særlige vilkår vedrørende afvigende skadesforløb
2.

DFIM sørger for, at forsikringstagere gennem en bestemmelse i de enkelte selskabers almindelige forsikringsbetingelser bliver gjort bekendt med muligheden for registrering i Fællesregisterets del vedrørende afvigende skadesforløb.

3.

Når der sker registrering på baggrund af afvigende skadesforløb, er DFIM forpligtet til
ikke at give noget forsikringsselskab oplysninger om det indberettende selskabs identitet, medmindre der foreligger et skriftligt udtrykkeligt samtykke fra den registrerede
om, at det faktiske risikoforløb må søges oplyst.

4.

Når der sker indberetning på baggrund af afvigende skadesforløb, skal der af det enkelte forsikringsselskab gives meddelelse til den registrerede om indberetning til Fællesregisteret, når indberetning foretages.

5.

DFIM skal sikre sig, at kun de selskaber, der er tilsluttet Fællesregisterets del vedrørende afvigende skadesforløb, får oplysningerne herfra.

6.

Registreringer om afvigende risiko slettes efter 3 år i såvel Fællesregisteret som de
enkelte selskaber.
Særlige vilkår vedrørende præmierestance

7.

Et forsikringsselskab skal afmelde en forsikring til Køretøjsregisteret, når følgende betingelser er opfyldt:






Forfalden præmie er ikke betalt.
Der er hengået mindst 5 uger fra forfaldsdag.
Selskabet har sendt rykker og påkrav i overensstemmelse med reglerne i Forsikringsaftalelovens §§ 12-13. Det skal i hvert fald af den
sidste rykkerskrivelse fremgå, at undladelse af betaling vil medføre:
At forsikringen bliver slettet,
At genoptagelse af forsikringen kan – uanset hvilket selskab,
forsikringstageren henvender sig til – blive afvist eller ske på
skærpede vilkår.
Selskabet må ikke have modtaget meddelelse om, at køretøjet er slettet af Køretøjsregisteret.

8.

Samtidig med afmelding af en forsikring til Køretøjsregisteret, jf. vilkår 7, skal der gives forsikringstageren og Fællesregisteret meddelelse om, at forsikringen er slettet
på grund af præmierestance.

9.

Registreringer om præmierestanceforhold slettes efter 2 år i såvel Fællesregisteret
som de enkelte selskaber.
Særlige vilkår vedrørende gebyr for manglende forsikring

10. Senest 14 dage forud for DFIM’s pålægges af et dagsgebyr for manglende opfyldelse
af forsikringspligten i færdselslovens § 105, stk. 1, 1. pkt., skal der være fremsendt
skriftlig meddelelse til den person, som gebyr kan pålægges, om, at gebyr kan pålægges og om, at gebyret er tillagt udpantningsret. Meddelelsen skal fremsendes så-

ledes, at den, forsikringspligten påhviler, har rimelig tid til at agere på meddelelsen
ved at opfylde forsikringspligten.
11. Ved opkrævning af gebyr registrerer DFIM den forsikringspligtige person i Fællesregisteret til brug for forsikringsselskabernes overholdelse af færdselslovens § 106, stk.
6.
12. Registreringer på baggrund af ubetalt gebyr slettes fra Fællesregisteret senest 5 dage
efter, at gebyret er betalt.
Oplysningspligt
13. I overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal DFIM, give
den registrerede meddelelse om følgende:












Navn og adresse på DFIM,
kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver hos DFIM,
DFIM’s formål med og retsgrundlag for behandlingen,
hvilke kategorier af personoplysninger, DFIM behandler,
hvorfra oplysningerne stammer f.eks. hvilket selskab, der har indberettet oplysningerne,
kategorier af modtagere af oplysningerne,
hvor længe DFIM vil behandle oplysningerne, eller hvis dette ikke er muligt,
de kriterier der anvendes til at fastlægge dette,
retten til at anmode DFIM om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af
en behandling og til at gøre indsigelse mod behandlingen,
forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet
i databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som
minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og
de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede og
adgangen til at klage til Datatilsynet.

Hvis DFIM agter at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en
international organisation, skal den registrerede oplyses herom, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i
tilfælde af overførsler i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h, henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.
DFIM kan undlade at iagttage oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens
14, i det omfang betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, eller
databeskyttelseslovens § 22, stk. 1 eller stk. 2, er opfyldt.
Urigtige/vildledende oplysninger
14. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, skal straks slettes eller berigtiges.
Det påhviler DFIM at godtgøre behandlingens berettigelse, hvis en registreret rejser
tvivl om dens rigtighed. Det enkelte selskab er i den forbindelse forpligtet til at godtgøre behandlingens berettigelse over for DFIM.
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De enkelte selskaber skal straks give meddelelse til DFIM, hvis det konstateres, at
behandlingen er sket på et urigtigt grundlag.
Videregivne oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller som er videregivet i strid med disse vilkår, skal af DFIM straks berigtiges skriftligt over for de selskaber, der har modtaget oplysningen.
Endvidere skal den registrerede orienteres om berigtigelsen, herunder have oplyst,
hvilke selskaber der har modtaget berigtigelsen, og hvorfra oplysningen stammer.
Ajourføring og sletning af oplysninger
15. Oplysningerne skal ajourføres løbende og mindst én gang om måneden. Straks efter
modtagelse af ajourførte oplysninger skal selskaberne slette evt. tidligere modtagne
lister el. lign., hvilket skal angives af DFIM i forbindelse med udsendelse af lister el.
lign.
16. Oplysninger om en registreret skal slettes senest i henhold til den frist, der følger af
henholdsvis vilkår 6, 9 og 12.
Anmodninger fra en registreret
17. DFIM skal uden unødig forsinkelse og i alle tilfælde senest efter en måned besvare
en anmodning fra en registreret om sletning, berigtigelse, indsigt mv.
Hvis anmodningen er kompliceret, kan svarfristen dog forlænges med yderligere to
måneder. I disse tilfælde skal DFIM senest en måned efter, at DFIM har modtaget anmodningen, gøre den registrerede opmærksom på den forlængede sagsbehandlingstid og give en begrundelse herfor.
Nægter DFIM at imødekomme en anmodning fra den registrerede, kan den registrerede indbringe spørgsmålet for Datatilsynet, hvilket skal oplyses over for den registrerede.
Sikkerhed
18. Der skal hos DFIM træffes passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for
at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til den risiko, der er for den registreredes rettigheder, herunder at oplysninger, som DFIM behandler, ikke misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab.
Adgangen til Fællesregisteret skal være beskyttet med kodeord for brugeridentitet og
med password.
Det samme gælder lister i elektronisk form, der er hentet fra en hjemmeside, eller som
et selskab har modtaget fra DFIM i form af en datapakke.
Fremsendelse af lister eller fortrolige oplysninger over netværk, som DFIM ikke har
fuld kontrol over, må alene ske i forsvarlig krypteret form.
DFIM skal sikre sig, at alene medarbejdere, som det af hensyn til de pågældendes
arbejdsområde er relevant for, har adgang til oplysningerne, samt at medarbejderne
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kun får adgang til den del af registeret, der er relevant i forbindelse med deres arbejdsområde.
Ændringer/ophør
19. Forinden iværksættelse af væsentlige ændringer i de oplysninger/behandlinger, der
er meddelt Datatilsynet i forbindelse med udstedelsen af tilladelse, skal Datatilsynets
tilladelse indhentes. Ændringer af mindre væsentlig betydning skal dog kun anmeldes. Anmeldelse kan ske efterfølgende, dog senest 4 uger efter iværksættelsen.
Ophør af førelsen af advarselsregisteret skal straks meddeles til Datatilsynet.
Datatilsynet forventer, at eventuelle ændringer foranlediget af de nye vilkår er implementeret
af DFIM inden 3 måneder fra dags dato.
Vilkårene er gældende indtil videre. Datatilsynet forbeholder sig ret til senere at tage vilkårene
op til revision, hvis der viser sig behov for det.
De meddelte vilkår er supplerende i forhold til reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt er i visse tilfælde udtryk for en præcisering af disse regler. Det skal
derfor understreges, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven finder anvendelse i det omfang, at der er tale om forhold, der ikke er reguleret i ovenstående vilkår.
Tilladelsen kan eventuelt forventes at blive offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen
Pernille Ørum Walther
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