Integritetspolicy
Information om behandling av
personuppgifter

Bakgrund
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning ikraft. Förordningen heter General
Data Protection Regulation och brukar förkortas GDPR.
GDPR, som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL), har som främsta uppgift att
stärka enskilda personers rättigheter och medför därmed skärpta och nya krav gällande
hantering av personuppgifter.
GDPR reglerar att den som behandlar personuppgifter måste ha kontroll över, och kunna
redogöra för, vilka personuppgifter som behandlas, hur uppgifterna samlas in och lagras och
varför behandlingen sker, samt att laglig grund finns för behandlingen.
I praktiken innebär GDPR att personer som finns i ett företags register har rätt att få tillgång
till sina uppgifter och vid önskemål får dem raderade eller flyttade. Dataskyddsförordningen
gäller i hela EU i syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Försäkringspartners integritetspolicy
Vi på Försäkringspartner Lönning AB, nedan omnämnt som Försäkringspartner, tar din
personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är alltid prioriterad. Du ska
känna dig trygg med att alla uppgifter, inklusive personuppgifter, som lämnats till oss är
skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Försäkringspartner samlar in och använder din
personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem
gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

Denna Policy, godkänd av Försäkringspartners styrelse, gäller från 2018-05-25 och
uppdaterades senast 2020-02-04.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Det kan exempelvis röra sig om namn, adress och personnummer, men
även bilder och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) räknas som
personuppgifter utifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med uppgifterna, oavsett om den
utförs manuellt eller automatiserat. Några exempel på behandling av personuppgifter är
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, ändring, överföring och radering.
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Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?
Försäkringspartner Lönning AB, org.nr. 556940-1986, ansvarar för all behandling av
personuppgifter. Besöksadress: Österväg 1, 621 45 Visby. Telefonnummer: 076-777 13 88.
epostadress: info@forsakringspartner.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi behandlar är grundläggande kontaktuppgifter såsom namn, adress,
telefonnummer och epost, samt din typ av befattning på företaget. Den extra skyddsvärda
personuppgift vi behandlar är personnummer i de fall detta krävs för ändamålet med
behandlingen.
I vissa fall kan även viss betalinformation behandlas i de fall vi endera förmedlar information
om konto/BG/PG till försäkringsbolag eller t.ex. återbetalning av premie som går genom oss.
Om du som anställd hos en av Försäkringspartners kunder tecknar en sjukvårdsförsäkring
genom din arbetsgivare förekommer en förenklad typ av hälsodeklaration som går via
Försäkringspartner till försäkringsgivaren.
Uppgifterna är nödvändiga för att vi dels ska kunna fullgöra våra åtaganden och vårt uppdrag
som försäkringsförmedlare, liksom efterleva de rättsliga krav på dokumentation som ställs på
vårt arbete genom Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?
De personuppgifter vi inhämtar kommer både direkt från dig och från företag som du har ett
avtal med såsom en intresseorganisation, arbetsgivare, hyresvärd eller försäkringsbolag.

Syftet samt rättslig grund för personuppgiftsbehandling
Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att fullgöra Försäkringspartners
förmedlaruppdrag genom att ge dig råd om försäkring, upphandla försäkring, teckna
försäkring i samråd med dig som kund, administrera aktuella försäkringar och tjänster samt
efterleva de rättsliga krav på dokumentation som ställs på vårt arbete genom Lag
(2018:1219) om försäkringsdistribution.
Vi behandlar även personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder
för marknadsföringsändamål. Detta gäller i den mån Försäkringspartner bedömt att sådan
rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller även endast om inte kund
meddelat Försäkringspartner att kunden inte önskar bli mottagare av så kallad
direktmarknadsföring.
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Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är det avtal som du avser att
teckna eller har tecknat med Försäkringspartner gällande försäkringsförmedling
(Förmedlarfullmakt). Om vi inte har avtal direkt med dig utan med din arbetsgivare,
intresseorganisation eller hyresvärd har vi ett berättigat intresse att fullgöra det avtalet eller
utföra förberedande arbete innan ett avtal ingås.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Uppgifterna vi behandlar om dig skickas till det försäkringsbolag som försäkringen är
tecknad i, samt till eventuell intresseorganisation, arbetsgivare eller hyresvärd som du har
avtal med.
Personuppgifter kan också lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad
upplysnings- eller utlämningsplikt.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Försäkringspartner arbetar aktivt med dataskydd och informationssäkerhet och ställer höga
krav på de tekniska lösningar som skyddar vår information med t.ex. brandväggar och
intrångsskydd.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge som du har en försäkring förmedlad genom oss på
Försäkringspartner och för den tid därefter som vi har en laglig skyldighet att spara/arkivera
dem.
Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det
inte längre går att koppla dem till dig.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du som kund har bland annat rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring.
Du har rätt till tillgång och att få reda på om vi behandlar några personuppgifter om dig. Om
vi gör det har du rätt att få ett utdrag över vilka personuppgifter det rör sig om. Du har även
rätt att få veta hur vi behandlar dina uppgifter. Om vi skulle behandla felaktiga eller
ofullständiga uppgifter om dig har du rätt att få uppgifterna rättade.
Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade.
Detta gäller t.ex. om vi inte har laglig grund för behandling av dina uppgifter eller om
uppgifterna inte längre behövs.
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Du kan även begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter. Om vi använder dina
uppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling.
Då kommer vi inte längre behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål.
Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av avtal eller med ditt samtycke har du även rätt till
dataportabilitet avseende dina uppgifter. Det innebär att du har rätt att kräva att vi
tillhandahåller dina uppgifter i ett elektroniskt maskinläsbart format eller att vi skickar
uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Vad är cookies och hur använder vi det?
På Försäkringspartners hemsida, www.forsakringspartner.se, framgår hur vi på
Försäkringspartner hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.
Tillsyn över personuppgiftsbehandling
För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsskyddsinspektionen,
www.datainspektionen.se.

Hur når du oss lättast vid frågor kring dataskydd?
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om dataskydd. Vänd dig då till din
kontaktperson på Försäkringspartner, alternativt via epost till info@forsakringspartner.se,
eller kontakta oss på tel. 076-777 13 88.
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