
Sådan bekræfter du dit samtykke

Du skal bekræfte dit samtykke til ”danmark”, så vi kan behandle dine personoplysninger.

 
 Før du kan logge ind, skal du have dit NemID klar. 
 Gå herefter ind på ”danmark”s hjemmeside sygeforsikring.dk:

 Klik på den røde knap LOG IND (øverst til højre på sygeforsikring.dk):

 I boksen ”Du skal vælge, hvor du vil logge ind” skal du klikke på den røde knap 
 LOG IND under Ny selvbetjening:
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 Tast nøglen fra dit NemID og klik på knappen Log på:
 Hvis det er første gang du logger ind med NemID, vil du blive bedt om at 
 bekræfte dit cpr-nummer, efter du har indtastet NemID-oplysningerne.

 Indtast dine NemID-oplysninger i login-boksen og klik på knappen Næste:

 I boksen Dit samtykke til ”danmark” skal du klikke på knappen FORTSÆT.
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 I boksen Samtykke er gemt skal du klikke på knappen AFSLUT. 
 Du har nu afgivet samtykke til, at ”danmark” må behandle dine oplysninger.

 I boksen Dit samtykke til ”danmark” giver du dit samtykke til, at ”danmark” 
 må behandle dine oplysninger. 
 Sæt ”hak” i boksen Ja, jeg giver ”danmark” samtykke, hvis du vil afgive dette 
 samtykke og klik på knappen GEM.

 Er der børn eller unge under 18 år på policen, skal du også afgive samtykke på
 deres vegne til, at ”danmark” må behandle deres oplysninger.
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Flere personer på policen
Hvis der er andre personer over 16 år på policen, som du ønsker skal kunne se eller 
behandle dine oplysninger, skal du give dem dit samtykke til det. 

 Når du er logget ind på Selvbetjeningen skal du gå til menupunktet 
 Mine indstillinger > Vælge punktet Se og ret samtykke.

 Klik på navnet og giv samtykke ved at svare Ja til de forskellige typer af 
 oplysninger. Når du har afgivet samtykker, skal du klikke på knappen GEM.
 
 Er I fl ere på samme police, har det tidligere været muligt at se hinandens 
 tilskud og foretage en samlet udbetaling af tilskud. Det er nu kun muligt, hvis
 man har givet samtykke til hinanden. Her skal I logge ind hver især (med hvert
 jeres NemID) og afgive samtykke til hinanden.

Derfor skal du give ”danmark” dit samtykke
”danmark” behandler en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dine 
forsikringsforhold. Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt.

Læs mere på sygeforsikring.dk/persondatapolitik
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