Integritetspolicy - Information om behandling av personuppgifter
Vi behandlar endast de personuppgifter som behövs för vårt uppdrag som försäkringsförmedlare.
Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning såsom dataskyddsförordningen, lag om
försäkringsförmedling samt annan tillämplig lagstiftning och tillämpliga föreskrifter.

1. Personuppgiftsansvar
Faval Försäkring är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (2016:679).
Behandlingen utförs av anställda i företaget.

2. Laglig grund
Rättsligt stöd för behandlingen finns genom vårt avtalsförhållande.
Även en intresseavvägning kan göras där vårt intresse att uppfylla avtalet med dig för att ge rätt råd
och/eller medverka till rätt försäkringsskydd kan väga tyngre än personliga integriteten.
Förutom i förmedlingsuppdraget kan vi komma att använda uppgifter för nyhetsbrev och annan
information. Meddela oss om du inte vill ha sådan information.

3. Vilka personuppgifter behandlas
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Om uppdraget avser en privat försäkring behöver vi även uppgift om personnummer.
Om uppdraget avser en personförsäkring behöver vi även s.k. känsliga uppgifter såsom
hälsouppgifter. Utan att behandla hälsouppgifter i dessa fall kan vi inte utföra vårt uppdrag.
Vi kan även komma att behöva övriga uppgifter ett försäkringsbolag kan kräva för försäkringsavtalet.

4. Varifrån hämtas uppgifterna
Uppgifterna lämnas i första hand av dig själv.
Beroende på situation kan vi behöva inhämta uppgifter från andra än dig, t.ex. från
myndighetsregister, arbetsgivare, försäkringsbolag, försäkringsadministratörer och andra.
För att uppfylla våra legala förpliktelser kan uppgifterna även komma att samköras mot
sanktionslistor för att genomföra kontroller.

5. Med vem delas uppgifterna
Uppgifterna delas med våra system- och molntjänstleverantörer.
Om det är en privat försäkring delas de även med det försäkringsbolag där försäkring tecknas.
De kan även komma att lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.

6. Var sparas uppgifterna
Uppgifterna lagras inom EU/EES.

7. Hur länge sparas uppgifterna
Uppgifterna sparas så länge de behövs för att vi ska kunna leverera våra tjänster och fullgöra uppgifter.
Lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) föreskriver därutöver att uppgifterna ska lagras i tio år
efter avslutad kundrelation.
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8. Dina rättigheter
•

Begära registerutdrag.
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig.

•

Begära rättelse.
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

•

Rätt till radering.
Under vissa omständigheter kan du begära radering. Om vi t.ex. inte skulle ha skäl eller rättslig
grund att behandla dina personuppgifter eller om det skulle vara olagligt för oss att fortsätta att
behandla uppgifterna.

•

Återkalla samtycke.
Du har rätt att återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

•

Invända mot marknadsföring.
Du har rätt att invända mot att uppgifterna används för direkt marknadsföring och har
möjlighet att avregistrera dig från eventuella utskick.

•

Rätt till begränsning av behandlingen.
Du har under vissa omständigheter rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina
personuppgifter. Under sådana omständigheter kan vi eventuellt inte uppfylla de skyldigheter
vi har enligt avtal med dig.

•

Dataportabilitet.
Du har under vissa omständigheter, och om det är tekniskt möjligt, rätt att få ut de
personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

•

Radering. Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig
raderade. Det gäller dock inte om vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

Kontakt
Kontakta oss om du har frågor eller vill utnyttja några av dina rättigheter enligt ovan.
Om du inte är nöjd efter vår kontakt kan klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter sändas
till Datainspektionen.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Post: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Tfn: 08-657 61 00
Webb: www.datainspektionen.se
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