Skadeanmälan
Patientskada

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

Adress

Ort

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Hur vill du att vi kontaktar dig?
E-post

Telefon

Reguljär post

Uppgifter om skadan
Datum när skadan inträffade

Beskrivning av skadan samt vad som har hänt och hur skadan uppstod

Namn och adress på den kommun och vårdinrättning eller omsorgsenhet där skadan inträffat

Norrköpings kommun

Kompletterande information

Underskrifter
Genom att underteckna skadeanmälan intygar ni att informationen som lämnats är korrekt
Ort och datum

Den skadades namnteckning

Ombuds/förvaltares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknad anmälan skickas med e-post till info@se.sedgwick.com eller med vanlig post till:
Sedgwick Sweden AB
Box 1141
171 22 Solna
Telefon: 08 - 98 33 60
Behandling av personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU9 2016/679).
Uppgifter som lämnas till försäkringsgivaren, eller annat bolag inom försäkringsgivarkoncernen, samt dess samarbetspartners
kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som
följer av lag eller annan författning. Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd,
kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. Försäkringstagaren/försäkrad är
införstådd med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras.
Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling.
Personansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna
även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma
att lämnas ut till bolag inom den koncern försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU-och EESområdet, och som bolag i denna koncern samarbetar med. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet
för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för person som
behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare endast att göras tillgängliga i den
utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. Försäkringsbolaget har rätt att registrera anmälda skador med anledning av
detta försäkringsavtal i ett skadeanmälningsregister som är gemensamt för försäkringsbranschen.

