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1. Inledning och syfte
Captor Fund Management AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av
dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information i
vår verksamhet enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/ EG) (”GDPR”). Den beskriver
också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Captor Fund Management AB, org. nr 559051-3189, med adress Birger Jarlsgatan 4, 114 34 Stockholm,
(”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av personuppgifter.

2. Terminologi och definitioner
I dessa riktlinjer används följande begrepp med den nedan angivna innebörden:
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas elektroniskt vara
personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska
identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Med behandling av personuppgifter avses allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning eller ändring, överföring och radering.
Med den registrerade avses den som personuppgift avser

3. Vilka personuppgifter samlar vi in för vilket ändamål?
Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan.
Behandling sker av de kategorier av personuppgifter som anges nedan, för de ändamål och med stöd
av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.
Kunder
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
I samband med att en fysisk person blir kund hos oss behandlar vi personuppgifter för att uppfylla
rättsliga skyldigheter, för att fullgöra avtal med kund eller med stöd av en intresseavvägning. Om
kunden är en juridisk person behöver vi behandla personuppgifter avseende den juridiska personens
företrädare och verkliga huvudmän för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att fullgöra avtal med kund
eller med stöd av en intresseavvägning.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara
i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller i övrigt när vi
administrerar ett avtal. Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt
med oss. Till exempel spelar vi in telefonsamtal. Vi kan också spara kommunikation som vi få via epost.

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling,
e-post och telefonnummer. Vidare kan uppgifter avseende vissa närstående komma att behandlas till
följd av penningtvättregelverkets krav på kontroll av förekomst av person i politiskt utsatt ställning bland
familjemedlemmar och kända medarbetare.
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bolagets verkställande direktör, backoffice,
riskkontroll, compliance och din rådgivare. Vidare kan externa aktörer som bistår Bolaget med ITtjänster, komma i kontakt med personuppgifterna.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: utföra en transaktion med kund, hantera
kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster, administrera
kundregister, genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att via e-post skicka intressanta erbjudanden och
reklam, nyheter samt annan information om Bolaget och våra tjänster och produkter. Du har alltid rätt att
invända mot behandling för direktmarknadsföring.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som
inte längre behövs. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Bolaget spara vissa uppgifter
även efter en avslutad kundrelation. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga
skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa
undantagsfall lagras uppgifter mellan 5-10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).
Rekrytering
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
För att Bolaget ska kunna hantera ansökningar som de registrerade skickat in, genomföra intervjuer
och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Bolaget behandla vissa personuppgifter. Grunden för
denna behandling är intresseavvägning, alternativt för att fullgöra eller ingå avtal. När vi lagrar
personuppgifter för framtida rekryteringar i vår kandidatbas inhämtas samtycke.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet
och färdigheter, eventuellt fotografi m.m.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets verkställande direktör,
Bolagets delägare, ansvariga för avdelningen rekryteringen hör till och anlitade rekryteringsfirmor. I de
fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen upprättas alltid personuppgiftsbiträdesavtal med den
externa aktören, vänligen se nedan om Bolagets rutiner för detta.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
För att Bolaget ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i ett
rekryteringsförfarande samlar vi in och behandlar personuppgifter. Vi kan även komma att spara
personuppgifterna i vår kandidatdatabas i syfte att kontakta den sökande vid framtida rekryteringar.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de

uppgifter som inte längre behövs. Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att
rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga
krav som kan tänkas riktas mot Bolaget. Lagringsperioden är för dessa fall två år.
Vi kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida rekryteringar
i vår kandidatdatabas. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt två år. Kandidaterna ges dock alltid
möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt.
Marknadsföring
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att via e-post skicka intressanta erbjudanden och
reklam, inbjudan till seminarier, nyheter samt annan information om Bolaget och våra tjänster och
produkter. Grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose Bolagets
berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt
erbjuda olika marknadsaktiviteter till utvald målgrupp. Bolaget kan också behandla personuppgifter
med förhandsgodkännande av kunden. Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling för
direktmarknadsföring.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn, telefonnummer och e-postadress och i vissa fall
allergier och kost (främst vid seminarier och utbildningstillfällen). De som kan komma i kontakt med
uppgifterna är huvudsakligen Bolagets rådgivare samt marknadsföringsavdelningen.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas för att göra utskick per e-post av nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar
etc. i syfte att marknadsföra Bolaget, våra produkter och tjänster.
Hur länge lagras personuppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de
uppgifter som inte längre behövs. Bolaget lagrar tills vidare personuppgifter för
marknadsföringsändamål.
Anställda
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Bolagets anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag,
kollektivavtal, för ingåendet och fullgörandet av enskilda avtal eller med stöd av en intresseavvägning.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, telefonnummer,
bankuppgifter, underlag för ersättning och förmåner, adress, information om närstående, kvalifikationer,
erfarenhet och utveckling, frånvaro, sjukdom och eventuell rehabilitering.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är verkställande direktör samt interna eller externa
aktörer som administrerar löner och andra förmåner m.m. och myndigheter när så krävs.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Den anställdes personuppgifter krävs bl.a. för följande ändamål: löneutbetalning, lönerevision och
andra ersättningar och förmåner, allmän personaladministration, tidrapportering, avvikelserapportering,
styrelsearvoden, upprätthålla beredskaps- och katastrofplanering, kontakta anhöriga i samband med
tillbud/olyckor rörande den anställde, tillhandahålla företagshälsovård, semester, administration av
anställningsförmåner (inklusive pensioner, livförsäkring och hälso- och sjukvårdsförsäkring),
upprätthållande av sjukdoms- och frånvarodokumentation för beräkning av sjuklön och deltagande i
rehabiliteringsutredningar i enlighet med arbetsmiljölagen, beslut om lämpligheten för visst arbete,
möjliggöra utvärdering och granskning av prestationer (inklusive information om prestationsförmåga
och annan bedömningsinformation och utvecklingssamtal med den anställde) och också för att
säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter (inklusive, men inte begränsat till, inkomstskatt och
socialförsäkringslagstiftning och all relevant arbetsrättslig lagstiftning, såsom för att uppfylla de
turordningsbestämmelser som gäller vid uppsägning eller för att utfärda arbetsgivarintyg).
Hur länge lagras personuppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som
inte längre behövs. När en anställning upphör finns som utgångspunkt ingen anledning att spara den
f.d. anställdes personuppgifter. Detta inkluderar den anställdes e-postkonto och uppgifter om den
anställde på Bolagets webbplats. Gallring ska i sådana fall ske snarast möjligt efter anställningens
upphörande. Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden i enlighet med
arbetsrättslig, skatterättslig och socialförsäkringsrättslig lagstiftning behöver Bolaget spara vissa
uppgifter om den anställde även under en period efter anställningens upphörande. Exempelvis måste
uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning eller bokföring, åligganden
rörande den anställdes företrädesrätt till återanställning i lag (1982:80) om anställningsskydd samt för
att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget. Det krävs ibland också att uppgifter
bevaras för utbetalning av exempelvis pension eller avgångsvederlag. I dessa undantagsfall lagras
uppgifter i 2 år respektive 10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider). För vissa
pensionsåtaganden måste uppgifter lagras betydligt längre än så.
Vi kan även komma att behandla uppgifter i samband med medarbetarundersökningar. Sådana
undersökningar genomförs för att Bolaget ska kunna identifiera brister och därefter kunna arbeta med
och säkerställa en bättre arbetsmiljö.
Vissa av de personuppgifter Bolaget behandlar till följd av anställningen kan utgöra känsliga uppgifter.
Häribland kan nämnas sjukdomstillstånd eller facklig tillhörighet. Se mer om Bolagets hantering av
känsliga uppgifter nedan.
Styrelseledamöter
Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Styrelseledamöters personuppgifter behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter, ingå eller fullgöra
avtal eller med stöd utav en intresseavvägning.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, e-post, telefonnummer,
personnummer, styrelsearvoden, bankuppgifter, yrkesbakgrund och kvalifikationer och uppgift om
nuvarande arbetsgivare.

De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bolagets styrelse och dess anställda samt
juridiska rådgivare, leverantörer, kunder och myndigheter om så krävs.
För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: valberedning och nominering av ledamöter och
styrelse, betala ut styrelsearvode, för att generellt hantera ledamotsuppdraget, hantera eventuella
intressekonflikter, fakturering och bokföring.
Hur länge lagras uppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som
inte längre behövs. När ett ledamotsuppdrag upphör finns som utgångspunkt ingen anledning att spara
ledamotens personuppgifter. Gallring ska i sådana fall ske snarast möjligt efter att uppdraget upphört.
För att hantera bl.a. överlämning gallras personuppgifter för ledamöter ett år efter att
ledamotsuppdraget upphört.
Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Bolaget spara
vissa uppgifter om ledamoten även under en period efter att medlemskapet upphört. Exempelvis måste
uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning eller bokföring. I dessa
undantagsfall lagras uppgifter i 10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).
Övrig behandling
Personuppgifter kan även behandlas för andra ändamål såsom att besvara förfrågningar, fastställa, göra
gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist,
hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex.
bokföringsregler. Grunden för denna behandling är intresseavvägning/berättigat intresse samt rättslig
förpliktelse.
Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?
Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, och
telefonnummer), information om genomfört uppdrag, logginformation, uppgift om betalda avgifter,
arvoden och övriga ekonomiska transaktioner med den registrerade.
De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets verkställande direktör och
administrativa avdelning samt Bolagets juridiska rådgivare och kundklagomålsansvarig.
Hur länge lagras personuppgifterna?
Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de
uppgifter som inte längre behövs. Bolaget lagrar underlag för att besvara förfrågan i 12 månader från att
förfrågan mottogs. Vid rättsliga anspråk med mera tillämpar Bolaget tillämpliga preskriptionstider. Vid
hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster lagrar Bolaget uppgifterna 12 månader från
tidpunkten för logghändelsen. Vid fullgörande av rättsliga förpliktelser exempelvis enligt
Bokföringslagen, lagrar Bolaget uppgifter 7 år från utgången av det kalenderår då relevant
räkenskapsår avslutats.

4. Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och
sparas på din webbläsare eller enhet.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder på hemsidan. Några av våra
tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder
cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att
spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan läsa mer om cookies specifikt
för Bolaget på https://captor.se/anvandarvillkor/.
Du kan själv styra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller
enhet.

5. Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi samla in information om dig från annat håll.
Det gäller till exempel när vi
• löpande uppdaterar information om namn och kontaktuppgifter via det statliga
personadressregistret, SPAR
• utför de kontroller vi måste göra för att förhindra att våra produkter och tjänster utnyttjas för
penningtvätt, genom att hämta information från sanktionslistor hos internationella
organisationer
• hämtar information från kreditupplysningsföretag

6. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med
företag som är s.k. personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som
behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden
som hjälper oss med:
a) IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar
b) Ekonomi och redovisning – företag som hanterar redovisning, administration och ekonomi
c) Back office tjänster – företag som hanterar administrativa åtgärder, t.ex. rapportutskick till kund
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är
förenliga med de ändamål vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra
åtaganden enligt avtalet med dig som kund). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att
säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för
personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden (personuppgiftsbiträdesavtal)
genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra
säkerhetskrav och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Andra självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att
företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen
som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina
personuppgifter med är:

a) Finansiella och juridiska konsulter, revisorer
b) Kreditinstitut samt finansiella institut, försäkringsleverantörer och förmedlare av finansiella
tjänster, tredje part som deltar vid genomförande av order, settlement eller rapportering
c) Tredje parter som upprätthåller databaser och register, t.ex. kreditregister, befolkningsregister,
handelsregister, värdepappersregister eller annat register som innehar eller förmedlar
personuppgifter
d) Kreditupplysningsinstitut
e) Deltagare och/eller parter relaterade till inhemska, europeiska och internationella
betalningssystem
När dina personuppgifter delas med ett förtag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det
företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

7. Var behandlar vi dina personuppgifter?
I allmänhet behandlas dina personuppgifter endast inom EU/EES, men kan i vissa fall komma att
överföras och behandlas i länder utanför EU/EES.
Överföring och behandling av personuppgifter utanför EU/EES kan ske om det finns en rättslig grund,
dvs. en rättslig förpliktelse eller samtycke från den registrerade och att lämpliga skyddsåtgärder finns.
Lämpliga skyddsåtgärder är att:
a) Det finns ett avtal på plats som omfattar EU-standardavtalsklausuler eller andra godkända
klausuler, uppförandekoder, certifieringar etc., godkända i enlighet med GDPR,
b) Landet utanför EU/EES där mottagaren är belägen har en rimlig nivå av dataskydd som
fastställs av EU-kommissionen,
c) Mottagaren är certifierad enligt Privacy Shield (gäller för mottagare i USA).
d) På begäran kan ytterligare information erhållas om överföring av personuppgifter till länder
utanför EU/EES.

8. Särskilt om känsliga uppgifter
Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung,
personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling
av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om
hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning. Bolaget kan behöva
behandla känsliga personuppgifter inom ramen för anställningen.
Bolaget behandlar aldrig känsliga uppgifter utan samtycke från den registrerade eller utan att det
föreligger sådant stöd som framgår av artikel 9 GDPR, exempelvis för att fullgöra skyldigheter eller
utöva särskilda rättigheter inom arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd eller när behandlingen är
nödvändig för att skydda den registrerades eller annans grundläggande intressen, när registrerad är
fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke, i vissa fall inom ramen för facklig verksamhet, om
uppgifterna redan offentliggjorts av den registrerade, om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt
allmänt intresse, om det är nödvändigt av skäl som hör samman med bl.a. bedömning av arbetstagares
arbetskapacitet eller tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller om det är nödvändigt med hänsyn till
statistiska ändamål.
Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Bolaget alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att
skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt.
Detta gäller såväl när Bolaget agerar personuppgiftsansvarig som personuppgiftsbiträde.

9. Den registrerades rättigheter
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Den registrerade har rätt att vända sig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära
tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar och även informeras om bl.a. ändamålen med
behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.
Bolaget ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de
personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en
administrationsavgift.
Rätt till rättelse, radering eller begränsning
Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa
förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade anser att Bolaget behandlar
personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa
rättade eller kompletterade.
Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bl.a. i fall att de inte längre är nödvändiga
eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats. I vissa fall kan vi inte radera
uppgifterna. Det beror i så fall på att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för det ursprungliga
ändamålet och att vi fortfarande har en legal grund för att behandla dem.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den
lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1
(e) och (f) GDPR.
Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om
dessa behandlas för direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den
personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Detta gäller dock under förutsättning att det;
a) är tekniskt möjligt och
b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit
nödvändig för fullgörande av avtal.
Rätt att återkalla samtycke
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som
helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i
personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

10. Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,
nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid

användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är
tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har
vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig
behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt
behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång
till dem.

12. Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett
företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

13. Ändringar av Policyn
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller
om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget att
informera om detta på lämpligt sätt.

14. Kontakt
Vid frågor om Bolagets hantering av personuppgifter, kontakta Bolagets funktion för regelefterlevnad.

_______________________

