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Personvernerklæring for Statnett SFs Pensjonskasse 
 
 
Dette dokumentet beskriver hvordan pensjonskassen samler inn og bruker personopplysninger. 
 
 
Behandlingsansvarlig 
Statnett SFs Pensjonskasse er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger og 
bestemmer formålet med denne behandlingen. Pensjonskassen har inngått avtaler med 
underleverandører som vil ha behov for personopplysninger. Disse omtales som databehandlere. 
 
Våre leverandører behandler personopplysninger på vegne av pensjonskassen, og vil ikke kunne bruke 
opplysningene for andre formål enn det pensjonskassen har inngått avtale om. Når vi deler opplysninger 
med våre leverandører, regnes ikke dette som utlevering av personopplysninger, og denne delingen av 
opplysninger reguleres av egne databehandleravtaler. Våre leverandører har taushetsplikt om 
opplysningene. 
 
 
Formålet med behandling av personopplysninger 
Personopplysninger er nødvendige for at pensjonskassen skal kunne oppfylle pensjonsløfter som er gitt 
til ansatte, medlemmer og etterlatte, og sikre at korrekt pensjon utbetales til korrekt rettighetshaver til rett 
tid. 
 
 
Behandling av personopplysninger 
Persondataene som vi behandler inkluderer: 
• Navn, fødselsdato, kjønn, fødselsnummer, bankkonto, skattetrekk, og kontaktopplysninger som e-

post, telefonnummer og adresse. 
• Lønns- og ansettelseshistorikk hos arbeidsgivere som har inngått avtale med pensjonskassem, for å 

kunne beregne korrekt pensjon og pensjonskrettigheter. 
• Detaljer om hvem som skal motta eventuelle etterlattepensjon ved død. 
• Overordnede uføreopplysninger som syke- og uføreperioder, samt vedtak fra helsemyndigheter, for å 

kunne utbetale eventuelle uførepensjoner. 
 
Data avstemmes/vaskes jevnlig mot offentlige registre for å sikre at de er oppdatert. Slike registre 
inkluderer; 
• 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 
Informasjonen skal sikre dine rettigheter til pensjon slik det er avtalt med arbeidsgiver og pensjonskasse, 
Mer spesifikt tengs informasjon 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 
• sikre at lover og regler vedtatt av myndighetene oppfylles 
• sikre at regelverk og rettigheter slik det er vedtatt i pensjonskassen oppfylles 
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• kunne gi informasjon om forhold knyttet til pensjon og pensjonsrettigheter til medlemmer og etterlatte 
i pensjonskassen 

 
Videre benyttes informasjon til å: 
• sikre at pensjonsrettigheter ivaretas korrekt, på enkeltpersonnivå og samlet, i regnskap og 

avsetninger hos pensjonskasse og arbeidsgiver 
• foreta beslutninger basert på gjeldende retningslinjer så som å innvilge uførepensjoner og eventuelle 

endringer i pensjonsavtalene 
• sikre at etterlattepensjoner utbetale til korrekte rettighetshavere etter medlemmets dødsfall 
 
 
Hvem deles informasjonen med 
• 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 
• Arbeidsgiver som skal ta beslutninger om pensjonsordningen 
 
 
Lagring og overføring av persondata 
Vi lagrer persondataene på servere lokalisert i Norge eller i annet land i det Europeiske Økonomiske 
samarbeidsområdet (EØS). Dataene er beskyttet mot uautorisert innsyn basert på alminnelig tilgjengelig 
teknologi for sikring av data. Vi oppdaterer jevnlig våre løsninger for å sikre at dataene beskyttes. Servere 
og back-up av data lagres hos tredjeparts-leverandører som har sikring og oppbevaring av data som sitt 
spesialfelt. 
 
 
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 som er nødvendig for at dine og eventuelle etterlates 
pensjonsrettigheter ivaretas, og i henhold til de regler som gjelder for foreldelse av rettigheter. 
 
 
Kan jeg se hvilke data som lagres om meg 
Ved å kontakte oss kan du få informasjon om hvilke data som vi har lagret om deg. 
 
 
Kontaktinformasjon 
Statnett SFs Pensjonskasse 
v/daglig leder 
PB 4904 Nydalen 
0423 Oslo 
E-post: firmapost@statnett.no 
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