Bilaga till försäkringsvillkor
Motorcykel 170401, Entusiastbil 180401
Med ändring av nedanstående avsnitt i försäkringsvillkor
Motorykel 170401, Entusiastbil 180401, gäller följande.

AB 1.9 Moderna Försäkringars integritetspolicy

AB 4 Om vi inte är överens

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning och kompletterande svensk
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är
t.ex. namn, adress, personnummer, ekonomiska
förhållanden, betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga
uppgifter som behövs för tecknande, förnyelse eller ändring
av försäkring eller övrig försäkringsadministration, såväl som
uppgifter som lämnas i samband med skadereglering etc.
Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till
samarbetsparters, inom och utom EU- och EES-området,
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen.
Uppgifterna kan enligt lag även behöva lämnas ut till
myndigheter. För fullständig information om
behandlingen av personuppgifter, se Moderna Försäkringars
integritetspolicy på www.modernaforsakringar.se/integritet.

Andra vägar för rådgivning och prövning

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Du har
rätt att få veta om hur dina uppgifter behandlas av oss och få
ett utdrag om detta (registerutdrag). Du har även rätt att få
felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan
även begära att hanteringen begränsas eller invända mot
hanteringen av dina uppgifter samt begära att de
uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan
(s.k. dataportabilitet). Du kontaktar oss genom att skriva
till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna
Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830,
103 98 Stockholm. Genom att kontakta oss kan du även
begära att integritetspolicyn skickas per post till dig samt
meddela att dina personuppgifter inte ska användas för
direktmarknadsföring.

Opartisk rådgivning
Du som är privatperson kan få kostnadsfri rådgivning i frågor
som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta
Konsumenternas Försäkringsbyrå. För mer information, se
www.konsumenternas.se eller ring 0200-22 58 00.
Du kan även vända dig till Hallå Konsument,
www.hallakonsument.se, eller den kommunala
konsumentvägledningen för råd och hjälp. För att se vad just
din kommun erbjuder, se din kommuns hemsida.
Allmänna Reklamationsnämnden
Du som är privatperson har möjlighet att göra en anmälan till
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar
kostnadsfritt tvister mellan företag och privatpersoner.
Moderna garanterar att medverka vid prövningen och sedan
följa ARNs beslut. För mer information se, www.arn.se eller
skriv till Box 174, 101 23 Stockholm.
Domstol
Det finns alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. Se
www.domstol.se.

Moderna Försäkringar äger rätt att i ett för
försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador
i anledning av denna försäkring. Moderna Försäkringar kan
också lämna uppgifter till Larmtjänst AB (Larmtjänst)
gällande stöldanmält och eftersökt gods i anledning av denna
försäkring. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör
den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts
berättigade intressen. För närmare information om
Larmtjänst och behandling av personuppgifter, se
www.larmtjanst.se.
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