Samtykkeerklæring
Vi bekræfter herved dit samtykke til, at Nordea og Topdanmark må udveksle nedenstående
oplysninger om dig, som er nødvendige for at du kan opnå relevante fordele hos Topdanmark.
Du har givet samtykke til, at:
• Nordea må videregive dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundetype,
kundenummer, og CPR nr./CVR nr. til Topdanmark med henblik på at give dig forsikringsrådgivning og tilbud på forsikringer i Topdanmark.
• Nordea må også videregive oplysninger, du har oplyst som relevant for dit forsikringsbehov, herunder fx om nuværende forsikringsselskab, køb af hus, sommerhus og bil
samt husstandens beboere mv. til Topdanmark.
• Nordea og Topdanmark løbende må udveksle dit CPR nr./CVR nr., oplysninger om
de forsikringstilbud og forsikringer, du har fået fra Topdanmark samt oplysninger om
din kundetype med henblik på at bekræfte dit kundeforhold hos Nordea og Topdanmark, at sikre du til enhver tid kan opnå relevante fordele på dine forsikringer, samt
og til brug for Nordeas og Topdanmarks administration af samarbejdet.
• Topdanmark må kontakte dig pr. telefon, e-mail, sms eller brev med henblik på at aftale eller følge op på et forsikringsmøde og udarbejde et forsikringstilbud.
• Nordea og Topdanmark må benytte dette samtykke til at spørge dig, om du ønsker at
opdatere dit samtykke, når der måtte blive behov for det, fx når der kommer nye måder at kommunikere på, eller der i øvrigt sker ændringer af relevans for dette samtykke.
For dig, der er bosiddende på Bornholm, har du givet samtykke til, at:
Topdanmark som led i sit samarbejde med Bornholms Brandforsikring A/S må udveksle
ovenstående oplysninger med Bornholms Brandforsikring A/S med henblik på at yde dig forsikringsrådgivning og give dig et tilbud på forsikringer i Bornholms Brandforsikring A/S.
Ønsker du at tilbagekalde samtykket
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte din bankrådgiver eller ringe til
Nordea på tlf. 70 33 33 33, i Netbank eller Mobilbank, eller ved at kontakte Topdanmark på
tlf. 44 68 33 11. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagekalder samtykket, vil du
ikke længere være berettiget til de fordele, som du måtte få som Nordea kunde i Topdanmark.
Generelle regler for behandling af personoplysninger
Nordea og Topdanmark er hver især selvstændigt dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine øvrige rettigheder, og om hvordan Nordea og
Topdanmark behandler dine personoplysninger på https://www.nordea.dk/privat/politik-omdatabehandling.html og www.topdanmark.dk/persondatapolitik.
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