
Merknader/
Notes

Ord i entall kan også bety flertall og vice versa. Henvisninger til kjønn har
ikke betydning. Vennligst fyll ut med blokkbokstaver. / Words in the singular
include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the
other gender. Please fill out in block capitals.

Personvernerklæring / Privacy Notice

PERSONVERNERKLÆRING / PRIVACY NOTICE

Innledning / Introduction

Lombard International Assurance S.A. («vi», «oss», «Forsikringsselskapet»), et Luxembourg-basert livsforsikringsselskap etablert som et offentlig
aksjeselskap (société anonyme), med registrert kontor på Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, og registrert hos Luxembourg Handels- og selskapsregister under nummer B 37604, fungerer som behandlingsansvarlig i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av
personopplysninger og om fri bevegelse av slike data, og som opphever direktiv 95/46/EF («General Data Protection Regulation» eller «GDPR»). /
Lombard International Assurance S.A. ("we", "us", “Insurer”), a Luxembourg life assurance company established as a public limited liability company (société
anonyme), registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B37604 is acting as data controller in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the
“General Data Protection Regulation” or “GDPR”).

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger og forklarer dine lovbestemte rettigheter. /
This Privacy Notice provides information about how we collect and use personal data and explains your statutory rights.

Hvilke personopplysninger samler vi inn? / What personal data do we collect?

For å kunne tilby deg våre produkter og tjenester, samler vi inn informasjon om deg og tilknyttede parter. Dette kan omfatte: / In order to provide you
with our products and services, we collect information relating to you and  related parties. This may include:

- Kontaktdata som korrespondanseadresse, e-post og telefonnumre / Contact data such as correspondence address, email and phone numbers
- Økonomiske data som kilde til og detaljer om formue, transaksjonsdata, forsikringspremier / Financial data such as source and details of wealth,

transactions data, insurance premiums
- Identifikasjonsdata utstedt av offentlige myndigheter som personnummer, ID eller pass- og skatteidentifikasjonsnummer / Identification data

issued by public authorities such as social security number, ID or passport and tax identification number
- Identifikasjonsdata som navn, etternavn, bostedsadresse, fødselsdato og fødested, nasjonalitet og (elektronisk) signaturprøve / Identification

data such as name, surname, residential address, date and place of birth, nationality and (electronic) signature specimen
- Bilder og lydopptaksdata ved digital introduksjon / Images and sound recording data in case of digital onboarding
- Personlige karakteristika som alder, kjønn, sivilstatus, språk, forhold til forsikringstaker / Personal characteristics such as age, gender, marital status,

language, relationship with the Policyholder
- Personopplysninger som er relevante for vurdering av risiko, som tidligere dommer / Personal data relevant to the assessment of risk such as past

criminal convictions
- Fysiske data som vekt og data knyttet til helse og livsstil i tilfelle en potensiell dødsdekning / Physical data such as weight and data related to health

and lifestyle in case of a potential death cover
- Yrkesopplysninger relatert til aktivitet og yrke / Professional data related to activity and occupation
Hvordan samler vi inn personopplysninger? / How do we collect personal data?

Vi samler inn informasjon fra deg direkte når du søker om et produkt eller en tjeneste. / We will collect information from you directly when you apply for a
product or service.

Informasjon om deg kan også bli gitt til oss av en tredjepart, for eksempel en agent eller megler eller en annen tredjepart som kan søke om et
produkt eller tjeneste som navngir eller er til fordel for deg. / Information about you may also be provided to us by a third party, such as an agent or broker or any
other third person who may be applying for a product or service which names or benefits you.

Vi kan samle inn informasjon om deg fra andre kilder der vi mener dette er nødvendig for å administrere polisen din og risikoen knyttet til den og/
eller for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Disse andre kildene kan omfatte offentlige registre, databaser administrert av anerkjente organisasjoner
samt pressen og Internett. / We may collect information about you from other sources where we believe this is necessary to manage your Policy and the risk associated
with it and/or to help fight financial crime. These other sources may include public registers, databases managed by reputable organisations as well as the press and the
Internet.

Når du oppgir personopplysninger til Lombard International Assurance S.A. i forbindelse med en tredjepart, for eksempel opplysninger om
familiemedlemmer, bekrefter du at du har myndighet til å utlevere personopplysningene og at de oppgitte opplysningene er fullstendige, nøyaktige
og oppdaterte. / When you provide personal data to Lombard International Assurance S.A. relating to a third party, for example details of family members, you
confirm that you have the authority to disclose the personal data and that the data disclosed is complete, accurate and up to date.

Levering av personopplysninger er et kontraktsmessig krav og et krav som er nødvendig for å inngå retningslinjene. Enhver endring av
personopplysningene må varsles omgående til oss. Å nekte å gi informasjon, gi unøyaktig informasjon eller ikke gi oppdatert informasjon, kan
påvirke utførelsen av våre forpliktelser. / Provision of personal data is a contractual requirement and a requirement necessary to enter into the Policy. Any change to
the personal data must be notified to us promptly. Refusal to provide information, providing inaccurate information or not providing updated information may affect the
performance of our obligations.
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Formål for vår behandling av dine personopplysninger / For which purposes do we process your personal data?

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål: / We use your personal data for the following purposes:

Formålet med behandlingen / Purpose of
Processing

Type personopplysninger / Personal Data Type Rettslig grunnlag for behandling / Legal basis
for Processing

Inntasting og ytelse av retningslinjene: / Entering
and Performance of the Policy:

Utarbeide, sette opp, administrere, utstede,
avslutte og utføre forsikringspolisen, herunder i
forhold til investeringene, og oppgjør beløp
som følge av vilkårene i polisen / Preparing,
setting up, administering, issuing, concluding and
performing the Policy, including in relation to the
investments, and settling sums due under the terms of
the Policy

Formidling og gjenforsikring / Intermediation and
reinsurance

- Kontaktinformasjon / Contact data
- Finansielle data / Financial data
- Identifikasjonsdata / Identification data
-  Bilder og lydopptak / Images and sound recordings
- Personlige karakteristiska / Personal characteristics
- Personopplysninger som er relevante for
vurdering av risiko / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Fysiske, helse- og livsstilsrelaterte opplysninger /
Physical, health and lifestyle related data
- Yrkesopplysninger / Professional data

- Utførelse av en kontrakt (Art. 6 avsn. 1 b
GDPR / Performance of a contract (Art. 6 para.
1 b GDPR)

- Samtykke (Art.6 avsn. 1 a GDPR) / Consent
(Art. 6 para.1 a GDPR)

Overholdelse av juridiske og regulatoriske
forpliktelser: / Compliance with legal and regulatory
obligations:

Samarbeid med lokale og utenlandske
skattemyndigheter / Cooperating with local and
foreign tax authorities

Forebygge svindel, hvitvasking av penger og
terrorfinansiering / Preventing fraud, money
laundering and terrorist financing

- Kontaktinformasjon / Contact data
- Finansielle data / Financial data
- Identifikasjonsdata / Identification data
-  Bilder og lydopptak / Images and sound recordings
- Personlige karakteristiska / Personal characteristics
- Personopplysninger som er relevante for
vurdering av risiko / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Yrkesopplysninger / Professional data

- Rettsforpliktelse (Art. 6 avsn. 1 c GDPR) /
Legal Obligation (Art. 6 para 1 c GDPR)

Håndtering av klager og rettstvister /
Management of complaints and litigation

Håndtering av risiko / Risk management

Effektiv og lovlig drift av forsikringstakers
virksomhet / Effective and lawful operation of the
Insurer’s business

- Kontaktinformasjon / Contact data
- Finansielle data / Financial data
- Identifikasjonsdata / Identification data
-  Bilder og lydopptak / Images and sound recordings
- Personlige karakteristiska / Personal characteristics
- Personopplysninger som er relevante for
vurdering av risiko / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Yrkesopplysninger / Professional data

- Juridisk forpliktelse (Art. 6 avsn. 1 c
GDPR) / Legal obligation (Art. 6 para 1 c
GDPR)

- Legitim interesse (Art. 6 avsn. 1 f GDPR)
forutsatt at den utføres til enhver tid på en
måte som er proporsjonal og som
respekterer dine personvernrettigheter /
Legitimate interest (Art. 6 para.1 f GDPR) -
provided it is conducted at all times in a way that
is proportionate and that respects your privacy
rights

Vi kan be om ditt skriftlige samtykke før vi behandler personopplysninger til et annet formål enn de som er nevnt ovenfor, eller for å tilby deg reelle
valg og kontroll over dine personopplysninger. Hvis du har gitt ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger til et bestemt formål, har du
rett til å trekke tilbake samtykket når som helst uten at det ulovliggjør behandlingen basert på samtykket før du trakk det tilbake. / We may ask for
your written consent before processing personal data for a purpose other than those listed above or to offer you real choice and control over your personal data. If you have
given your consent for the processing of your personal data for a specific purpose, you have the right to withdraw this consent at any time, without affecting the lawfulness
of the processing based on consent before withdrawal.

Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til direkte markedsføring. / We will not use your personal data for direct marketing purposes.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger? / Who has access to your personal data?

Dine personopplysninger er kun tilgjengelige internt i Lombard International Assurance S.A. for selskapets ansatte i de relevante avdelingene etter
behov og i den grad det er nødvendig for å utføre deres arbeidsoppgaver. Våre ansatte behandler dine personopplysninger i samsvar med våre
retningslinjer og prosedyrer for å sikre et egnet sikkerhetsnivå. / Your personal data is available on a need to know basis within Lombard International Assurance
S.A., and can only be accessed by the employees of the relevant internal departments to the extent necessary to fulfil their respective tasks and responsibilities. Our
employees process your personal data in accordance with our policies and procedures to ensure an adequate level of security.

Vi kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelig på enhver måte for tredjeparter som kan kreve tilgang til dem, inkludert mellommannen,
investeringssjefen og den vergen banken utnevner for din polise, tjenesteleverandører, juridiske rådgivere, revisorer, delegater, andre datterselskaper
eller tilknyttede selskaper som er en del av gruppen av selskaper i hver av forsikringsselskapet og de andre mottakerne av personopplysningene,
offentlige administrasjoner og lokale eller utenlandske offentlige og juridiske myndigheter, inkludert enhver kompetent regulator. / We may make your
personal data available by any means to third parties that may require access to them, including the Intermediary, the Investment manager and the Custodian bank
appointed on your Policy, service providers, legal advisers, auditors, delegates, any other subsidiary or affiliated company that is part of the group of companies of each of
the Insurer and the other recipients of the personal data, public administrations and local or foreign public and judicial authorities, including any competent regulator.

Vi bruker tjenesteleverandører, særlig i Storbritannia og USA, for å overholde anti-hvitvaskings- og KYC-forpliktelser, og kan gi visse opplysninger og
personopplysninger fra forsikringstaker, livssikrede og/eller mottakere av dem. / We use service providers, notably located in the United Kingdom and the
United States of America, to comply with anti-money laundering and KYC obligations and may provide certain information and personal data of the Policyholder, the Life
Assured and/or the Beneficiary to them.
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Overfører vi personopplysningene dine utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet «EØS»? / Do we transfer your personal data outside
the European Economic Area “EEA”?

Behandling av personopplysninger kan omfatte overføringer utenfor EØS, til land som kanskje ikke har databeskyttelseskrav som anses som
likeverdige med de som gjelder i EØS. I slike tilfeller vil vi strengt overholde artikkel 46 i GDPR og gi passende garantier gjennom kontraktsklausuler
mellom forsikringsselskapet og mottakeren som befinner seg i tredjelandet eller be om ditt samtykke. Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig
(«DPO») for mer informasjon om de anvendte sikkerhetstiltakene. / Processing of personal data may include transfers outside the EEA, to countries that may
not have data protection requirements deemed equivalent to those prevailing in the EEA. In such cases, we will strictly comply with article 46 of the GDPR and provide
appropriate safeguards through contractual clauses between the Insurer and the recipient located in the third country or ask for your consent. You may contact our Data
Protection Officer ("DPO") for more information about the applied safeguards.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter? / How can you exercise your data protection rights?

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger. / You have a number of rights in relation to your personal data.

Din rett til tilgang: Du har rett til å be oss om kopier av dine personopplysninger. / Your right of access: You have the right to ask us for copies of your
personal data.

Din rett til korrigering: Du har rett til å be oss om å rette opp personopplysninger du mener er unøyaktige. Du har også rett til å be oss om å fullføre
informasjon du mener er ufullstendig. Vi kan forsøke å verifisere nøyaktigheten av dataene før vi korrigerer dem. / Your right to rectification: You have
the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete. We may seek
to verify the accuracy of the data before rectifying it.

Din rett til å slette: Du har rett til å be oss om å slette dine personopplysninger under visse omstendigheter. / Your right to erasure: You have the right to
ask us to erase your personal information in certain circumstances.

Din rett til å begrense behandlingen: Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. /
Your right to restriction of processing: You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Din rett til å protestere mot behandling: Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. / Your
right to object to processing: You have the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Din rett til dataportabilitet: Du har rett til å be om at vi overfører personopplysningene du har gitt oss til en annen organisasjon, eller til deg, under
visse omstendigheter. / Your right to data portability: You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to
you, in certain circumstances.
Du har også rett til å be om informasjon i forbindelse med automatiserte beslutninger og profilering eller grunnlaget for internasjonale
overføringer. / You also have a right to request information in relation to any automated decision making and profiling or the basis for international transfers.

Til slutt har du rett til å sende inn en klage til Luxembourgs nasjonale kommisjon for databeskyttelse (CNPD) ved å fylle ut det elektroniske skjemaet
som er tilgjengelig på CNPDs nettsted https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html eller til den respektive tilsynsmyndigheten i ditt land
med vanlig bosted, arbeidssted eller til den kompetente tilsynsmyndigheten i landet der det påståtte brudd på databeskyttelse skjedde. / Finally, you
have a right to lodge a complaint with Luxembourg’s National Commission for Data Protection (CNPD) by completing the online form available on the CNPD’s website
https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html or with the respective supervisory authority in your country of habitual residence, place of work or with the
competent supervisory authority of the country in which an alleged data protection infringement occurred.

Du kan sende inn din skriftlige forespørsel til vår databeskyttelsesansvarlig «DPO» via følgende e-postadresse:
dataprivacy@lombardinternational.com og/eller per post på Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg. / You can submit your written request to our Data Protection Officer “DPO” via the following email address:
dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post mail at Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.

Vi vil svare uten forsinkelse og innen en måned etter mottak av forespørselen din. / We will respond without delay and within one month of receipt of your
request.

Vi vil ikke be om et gebyr for å utøve noen av dine rettigheter i forbindelse med dine personopplysninger, med mindre forespørselen din om tilgang
til informasjon er ubegrunnet, repeterende eller overdreven, i så fall kan vi kreve et rimelig beløp under omstendighetene. Vi vil gi deg beskjed om
eventuelle kostnader før du fullfører forespørselen din. / We will not ask for a fee to exercise any of your rights in relation to your personal data, unless your
request for access to information is unfounded, repetitive or excessive, in which case we may charge a reasonable amount in the circumstances. We will let you know of any
charges before completing your request.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? / How do we secure your personal data?

Ditt personvern er svært viktig for oss. / Protecting your privacy is very important to us.

Lombard International Assurance S.A. har tatt egnede forholdsregler for å holde dine personopplysninger konfidensielle og sikre ved å iverksette
egnede tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig destruksjon eller tilfeldig tap, skade,
endring, uautorisert utlevering eller tilgang, og mot alle andre former for ulovlig behandling eller videre behandling. / Lombard International Assurance
S.A. has taken adequate safeguards to ensure the confidentiality and security of your personal data by implementing appropriate technical, physical and organisational
measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, damage, alteration, unauthorised disclosure or access, and against all other
forms of unlawful processing or further processing.

Lombard International Assurance S.A. er ISO 27001- og ISO 27701-sertifisert. / Lombard International Assurance S.A. is ISO 27001 and ISO 27701
certified.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger? / How long will we keep your personal data?

Vi vil behandle dine personopplysninger i løpet av retningslinjenes levetid for å oppnå de formålene som er beskrevet ovenfor og etter oppsigelsen for
å overholde juridiske forpliktelser som gjelder for forsikringsforetak. / We will process your personal data during the life of the Policy to achieve the purposes
described above and after its termination to comply with legal obligations applicable to insurance undertakings.
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Bruker vi automatiserte beslutninger? / Do we use automated decision making?

Personopplysningene som samles inn, kan behandles delvis via automatiserte metoder, men bare når beslutningen er nødvendig for å inngå eller for
å oppfylle retningslinjene, og spesielt for utførelsen av forsikringsselskapets juridiske plikter (for eksempel, men ikke begrenset til,
hvitvaskingsforpliktelser mot penger). / The personal data collected may be processed partially through automated means but only when the decision is necessary to
enter into or for the performance of the Policy, and notably for the performance of the legal duties of the Insurer (such as, but not limited to, anti-money laundering
obligations).

Hvem kan du kontakte? / Who can you contact?

Hvis du har spørsmål knyttet til dine personopplysninger eller har bekymringer angående måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du
kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på dataprivacy@lombardinternational.com og/eller per post på Lombard International Assurance S.A., 4, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. / If you have any questions related to your personal data or have concerns regarding the way
in which we process your personal data, please contact our Data protection Officer at dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post at Lombard International
Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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