
   
 

 

 

Behandling av personopplysninger i Fondsfinans ASA Pensjonskasse  

 

Hva inneholder denne redegjørelsen? 

Denne redegjørelsen gir informasjon om persondata som behandles av eller på vegne av 
Fondsfinans ASA Pensjonskasse (pensjonskassen) i tilknytning til administrasjon av 
pensjonskassen.    

Redegjørelsen beskriver hvilke persondata som behandles, formålet med behandlingen, hvor 
lenge dataene lagres, og hvordan du kan få informasjon om hvilke persondata som er lagret 
om deg.  

 

Behandlingsansvarlig 

Pensjonskassen er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av 
personopplysninger, og bestemmer formålet med behandlingen. Pensjonskassen og dens 
databehandlere bestemmer i fellesskap hvordan data behandles, lagres og administreres. 

Pensjonskassens lovlige grunnlag for å behandle personopplysninger er knyttet til 

virksomhetens forpliktelse til å oppfylle inngåtte avtaler og/eller for å oppfylle rettslige 

forpliktelser hjemlet i norsk lov. Innhenting av personopplysningene er derfor ikke forankret 

i et frivillig samtykke. 

 

Hvilke persondata behandler vi? 

Pensjonskassen behandler persondata for å oppfylle de pensjonsløfter som er gitt til ansatte, 
medlemmer og etterlatte, for å sikre at korrekt pensjon utbetales til korrekt rettighetshaver 
til rett tid. 

Persondataene som vi behandler inkluderer: 

- Navn, fødselsdato, kjønn, personnummer, bankkonto, skattetrekk, og 
kontaktopplysninger som e-post, telefonnummer og adresse. 

- Din lønns- og ansettelseshistorikk hos arbeidsgivere som har inngått avtale med 
pensjonskassen for å kunne beregne korrekt pensjon og pensjonsrettigheter. 

- Overordnede uføreopplysninger som syke- og uføreperioder og vedtak fra 
helsemyndigheter for å kunne utbetale eventuelle uførepensjoner. 

Vi avstemmer jevnlig data mot offentlige registre for å sikre at vi har oppdatert informasjon 
der det er nødvendig for at vi skal kunne levere korrekte tjenester. Slike registre inkluderer 
blant annet 

- Folkeregisteret for informasjon om adresseendringer og meldte dødsfall. 
- Skatteetaten for informasjon om skattetrekk. 



                                                                                                   
 

 

- Norsk Pensjon for informasjon om eventuelle andre pensjoner som har betydning for 
samlet pensjonsutbetaling. 

- Lønns- og ansettelsesinformasjon fra arbeidsgiver for å kunne oppdatere og beregne 
korrekte pensjonsrettigheter. 
 

Hvorfor samler vi denne informasjonen? 

Vi trenger informasjonen for å sikre dine rettigheter til pensjon slik det er avtalt med 
arbeidsgiver og pensjonskassen.  Mer spesifikt trenger vi informasjonen for å: 

- Sikre at korrekt pensjon beregnes og utbetales til deg eller eventuelle etterlatte i 
henhold til de pensjonsløfter som er gitt fra arbeidsgiver gjennom avtalene med 
pensjonskassen 

- Foreta beslutninger knyttet til administrasjon av pensjonskassen så som å innvilge 
førtidspensjoner, uførepensjoner og eventuelle endringer i pensjonsavtalene 

- Kunne gi informasjon om forhold knyttet til pensjon og pensjonsrettigheter til 
medlemmer og etterlatte i pensjonskassen 

- Sikre at pensjonsrettigheter ivaretas og beregnes både på enkeltpersonnivå og 
samlet, slik at regnskap og avsetninger hos pensjonskasse og arbeidsgiver blir 
korrekt. 

- Sikre at vi oppfyller regelverk og rettigheter slik det er vedtatt i pensjonskassen 
- Sikre at vi oppfyller lover og regler vedtatt av myndighetene. 

 

Hvem deler vi informasjon med? 

- Vi gir informasjon til offentlige myndigheter slik det er pålagt oss i forbindelse med 
skatt og annen offentlig rapportering. 

- Andre forsikringsselskaper der dette er nødvendig for at samlet pensjon fra flere 
forsikringsselskaper skal bli korrekt beregnet og utbetalt. 

- Pensjonskassens administrasjon, styre og arbeidsgiver som skal ta beslutninger om 
administrasjon av pensjonskassen og rettighetene. 

- Eikos AS er databehandler og foretar forsikringsteknisk administrasjon, 
pensjonsutbetaling og aktuartjenester for pensjonskassen. 

- BDO er databehandler for å utføre regnskapstjenester for pensjonskassen. 

Beskyttelse av persondata 

Pensjonskassen har etablert tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet av personopplysningene.  Dette inkluderer at dataene beskyttes 
mot uautorisert innsyn basert på alminnelig tilgjengelig teknologi for sikring av data.  Vi 
påser også at våre databehandlere og andre tredjeparts-leverandører har iverksatt tiltak for 
å sikre at dataene beskyttes og at persondataene kun benyttes til de formål vi har bestemt. 

 

Hvor lenge lagrer vi data? 

Vi lagrer data så lenge du eller dine etterlatte har et pensjonsforhold eller rettighet i 
pensjonskassen.  Utover dette lagrer vi data så lenge det er nødvendig for at dine og 



                                                                                                   
 

 

eventuelle etterlattes pensjonsrettigheter ivaretas, og i henhold til de regler som gjelder for 
foreldelse av rettigheter. Når behovet for lagring av data er passert, blir persondataene 
slettet ved hjelp av faste algoritmer for sletting og anonymisering.  

Kan jeg se hvilke data dere lagrer om meg? 

Ved å kontakte oss kan du få informasjon om hvilke data vi har lagret om deg. Videre kan du 
selv logge inn på våre web-løsninger for å få innblikk i hvilke pensjonsrettigheter vi har 
beregnet, og den lønns- og ansettelseshistorikk vi har lagret. 

Hvem kan jeg kontakte for ytterligere informasjon?  

Du kan kontakte pensjonskassens daglige leder eller Eikos AS for å få ytterligere informasjon 
om vår behandling av persondata.  Kontaktinformasjonen finner du på pensjonskassens 
hjemmeside under www.eikos.no/pensjonskasser/ffpk.  

 
 

http://www.eikos.no/pensjonskasser/ffpk

