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Integritetspolicy
1.  Inledning
1.1 Storebrand Fonder AB, org.nr. 556397-8922 (Storebrand Fonder) värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna 

dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter och vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina person-
uppgifter behandlas i överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) (GDPR). 

1.2 Integritetspolicyn gäller alla som har kontakt med eller en relation till Storebrand Fonder, exempelvis när du är:

	 –	 befintlig	eller	blivande	kund	hos	oss,

 – god man, förvaltare, fullmaktstagare eller annat ombud,

	 –	 verklig	huvudman,	firmatecknare	eller	företrädare	för	juridisk	person,

 – i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som myndighet eller leverantör,

 – privatperson utan kundavtal med oss och som vi kontaktar i samband med en marknadsföringsaktivitet, eller

 – besökare i våra lokaler.

1.3 Storebrand Fonder är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs i denna policy.

2.  Vad är en personuppgift och en personuppgiftsbehandling
2.1 En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person. Det kan till exempel vara kontaktuppgifter 

såsom	namn,	adress,	personnummer	och	telefonnummer,	finansiella	uppgifter	såsom	kontouppgifter,	fondinnehav	och	
transaktioner	men	även	till	exempel	en	bild,	ljudinspelning	eller	IP	adress	och	cookies	om	de	kan	kopplas	till	en	fysisk	person.

2.2 Personuppgiftsbehandling är ett vidsträckt begrepp och innefattar allt som kan göras med personuppgifter, exempelvis 
insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, spridning och sammanställning/samkörning av per-
sonuppgifter. 

3. Grundl’äggande principer för personuppgiftsbehandling
3.1 All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i dataskyddsförordningen och vara laglig, korrekt och präglas av öppenhet. 

Kravet	på	att	behandlingen	ska	vara	laglig	innebär	bland	annat	att	det	måste	finnas	en	rättslig	grund	för	varje	behandling.	Att	
personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt innebär exempelvis att det ska vara klart och tydligt hur personuppgifter 
samlas in eller i övrigt behandlas.

3.2 Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig proportion till den nytta som behandlingen innebär. Det betyder att vi ska väga 
våra egna intressen mot den registrerades innan personuppgifterna behandlas. 

3.3	 Storebrand	Fonder	får	bara	samla	in	personuppgifter	för	specifika,	särskilt	angivna	och	berättigade	ändamål.	Det	innebär	
att	vi	ska	ha	ändamålen	klara	för	oss	redan	innan	insamlingen	av	personuppgifter	börjar.	Personuppgifterna	får	sedan	inte	
behandlas	på	ett	sätt	som	är	oförenligt	med	dessa	ändamål.	Vi	behandlar	personuppgifter	för	följande	ändamål:	

 – teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser, 

	 –	 marknadsföring	och	försäljning,	

	 –	 statistik,	analys	och	affärsutveckling,	

 – fysisk säkerhet och informationssäkerhet, 

 – fullgöra rättsliga skyldigheter, 

 – förebygga och utreda brott mot verksamheten, samt

 – tillvarata rättsliga intressen vid klagomålshantering, regresskrav och rättsprocesser.

3.4	 Storebrand	Fonder	följer	principen	om	uppgiftsminimering	vilket	innebär	att	vi	säkerställer	att	de	personuppgifter	som	
samlas	in	är	adekvata	och	relevanta	och	inte	för	omfattande	i	förhållande	till	de	specificerade	ändamålen.	Vi	samlar	med	
andra ord inte in personuppgifter för obestämda framtida behov. Vår skyldighet gentemot dig innefattar också kontroller av 
att personuppgifterna som vi behandlar är riktiga, att personuppgifter som inte längre behövs raderas samt att personupp-
gifterna skyddas, till exempel så att obehöriga inte får tillgång till dem eller att de förloras eller förstörs.
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3.5	 Vi	har	delat	in	de	personuppgifter	vi	samlar	in	och	behandlar	i	följande	kategorier:

 – Grundläggande person- och kontaktuppgifter, exempelvis personnummer eller motsvarande, namn, adress, telefon- 
	 nummer,	e-postadress	och	ID-kortnummer.	I	samband	med	att	en	juridisk	person	blir	kund	hos	oss	samlar	vi	in	och	 
	 behandlar	personuppgifter	om	kundens	företrädare,	firmatecknare	och	verklig	huvudman.

 – Uppgifter som krävs enligt lag, exempelvis uppgift om skattehemvist och utländskt skatteregistreringsnummer och  
 uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och för bekämpning av penningtvätt.

 – Avtals- och kontouppgifter, exempelvis kundnummer, fondkontonummer, bankkontonummer och fullmakter.

 – Finansiella uppgifter, exempelvis insättningar, uttag och transaktioner. 

 – Kommunikationsuppgifter, exempelvis kommunikation via kontaktformulär, e-post, fysisk post eller telefon mellan dig  
 och Storebrand Fonder. 

 – Elektroniska identiteter och granskningsloggar, exempelvis IP- eller Mac-adress och inloggningar på webb.

 – Uppgifter om vanor och personliga inställningar,	exempelvis	aktivitetsnivå	i	användande	av	våra	tjänster	och	önskemål	 
 om språk eller samtycke till cookies samt autogiromedgivande.

 – Bildmaterial från övervakningskameror på Storebrand Fonders kontor på Vasagatan 10 i Stockholm.

3.6	 Storebrand	Fonder	följer	principen	om	lagringsminimering	vilket	innebär	att	personuppgifterna	kommer	att	sparas	hos	oss	
så länge som de behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för de 
ändamålen	kommer	vi	att	radera	eller	avidentifiera	uppgifterna	i	enlighet	med	våra	interna	rutiner	för	gallring	m.m.

3.7 I nedanstående tabeller får du mer information om vilka personuppgifter vi behandlar, ändamålen och den rättsliga grunden 
för respektive behandling samt lagringstid. 

3.7.1 Teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser 

Ändamål

Teckna, administrera  
och uppfylla avtals- 
förpliktelser 
 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonders huvudsakliga ändamål med 
att behandla personuppgifter är att samla in, 
kontrollera och behandla personuppgifter innan 
vi	erbjuder	och	ingår	avtal	med	dig.	När	avtalet	
löper behandlar vi dina personuppgifter för att 
dokumentera, hantera och utföra uppgifter, så att 
vi	kan	leverera	överenskomna	tjänster.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Uppgifter som krävs enligt lag 
•  Avtals- och kontouppgifter 
•  Finansiella uppgifter 
•  Kommunikationsuppgifter 
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar 
•  Uppgifter om vanor och personliga inställningar

Rättslig grund: Avtal med den registrerade. Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal och vårt berättigade intresse att  
sköta kundrelationen med dig. Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att sparas under avtalsförhållandet och därefter i elva (11) år. 

3.7.2 Marknadsföring och försäljning

Ändamål

Marknadsföring och 
försäljning 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder behandlar personuppgifter för 
att kunna marknadsföra och genomföra produkt- 
och kundanalyser. Vi gör detta för att kunna ge dig 
information,	rådgivning	och	erbjuda	dig	relevanta	
och	anpassade	tjänster	och	erbjudande.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Avtals- och kontouppgifter 
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar 
•  Uppgifter om vanor och personliga inställningar 
•  Kommunikationsuppgifter

Rättslig grund: Intresseavvägning. Storebrand Fonders berättigade intresse av att till existerande kunder skicka marknadsföring via 
post, e-post, SMS och sociala medier. Samtycke. Om du inte har ett existerande kundförhållande med oss ber vi om samtycke till digital 
marknadsföring. 

Lagringstid: Ett (1) år efter senaste kontakten med Storebrand Fonder.  
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3.7.3 Statistik, analys och affärsutveckling 

3.7.4 Fysisk säkerhet och informationssäkerhet 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Storebrand Fonder behandlar dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag,  
författning och myndighetsbeslut. Intresseavvägning. Storebrand Fonders berättigade intresse av att analysera verksamheten för att 
uppnå	kännedom	i	syfte	att	sköta	och	utveckla	densamma	samt	utveckla	våra	produkter	och	tjänster.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att sparas under avtalsförhållandet och därefter i elva (11) år. 

Ändamål

Statistik, analys och 
affärsutveckling 
 
 
 
 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder behandlar personuppgifter 
för att genomföra analyser och utarbeta statistik 
för att bland annat värdera risk, kapitalförhållande 
och lönsamhet i bolaget, sätta korrekta priser och 
avgifter och för att bedöma behovet av att utveck-
la	nya	eller	existerande	produkter	och	tjänster.	För	
detta ändamål återanvänder vi i vissa fall person-
uppgifter som har erhållits för andra ändamål om 
det är förenligt med det nya ändamålet.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Avtals- och kontouppgifter 
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar 
•  Uppgifter om vanor och personliga inställningar 
•  Kommunikationsuppgifter 
 
 
 

Ändamål

Fysisk säkerhet och infor-
mationssäkerhet 
 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder behandlar personuppgifter 
för att säkra dina och Storebrand Fonders värden. 
Det görs till exempel genom tillträdeskontroll till 
system, inloggning på servrar och system, drift av 
teknisk infrastruktur, brandväggar samt passer-
kontroll och kameraövervakning.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Uppgifter som krävs enligt lag 
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar 
•  Avtals- och kontouppgifter 
•  Finansiella uppgifter 
•  Bildmaterial 

Rättslig grund: Intresseavvägning. Storebrand Fonders berättigade intresse av att värna om dina och våra värden.   
Den rättsliga grunden för behandlingen kan även vara Avtal med den registrerade och Rättslig förpliktelse. 

Lagringstid: Inspelat bildmaterial sparas i tre (3) dagar.  

3.7.5 Fullgöra rättsliga skyldigheter 

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Storebrand Fonder behandlar dina personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser som åligger 
verksamheten. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att sparas under avtalsförhållandet och därefter i elva (11) år. 

Ändamål

Fullgöra rättsliga skyldig-
heter 
 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder måste behandla personupp-
gifter för att fullgöra skyldigheter i enlighet med la-
gar, föreskrifter eller myndighetsbeslut. Exempel-
vis är vi skyldiga att rapportera information som 
kan innehålla personuppgifter till Skatteverket, 
Finansinspektionen och Polismyndigheten.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Uppgifter som krävs enligt lag 
•  Avtals- och kontouppgifter 
•  Finansiella uppgifter 
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3.7.6 Förebygga och utreda brott mot verksamheten

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Storebrand Fonder behandlar dina personuppgifter för att uppfylla förpliktelser enligt lag,  
författning	och	myndighetsbeslut.	Intresseavvägning.	Storebrand	Fonders	berättigade	intresse	av	att	förebygga,	avslöja	och	hantera	
bedrägerier och annan brottslighet mot vår verksamhet.

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att sparas under avtalsförhållandet och därefter i elva (11) år. 

3.7.7 Tillvarata rättsliga intressen vid klagomålshantering, regresskrav och rättsprocesser

Ändamål

Förebygga och utreda 
brott mot verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder måste behandla personupp-
gifter	för	att	för	att	förebygga,	avslöja	och	hantera	
bedrägerier och andra brott mot verksamheten. 
Storebrand Fonder är i detta sammanhang skyl-
digt att inhämta information och lämna över infor-
mation	till	andra	finansiella	företag	och	myndig- 
heter, till exempel Finanspolisen vid misstanke om 
penningtvätt	eller	finansiering	av	terrorism.	Enligt	
penningtvättslagen och personuppgiftslagen har 
du inte rätt att få tillgång till denna information. 
Uppgifterna lagras i enlighet med penning- 
tvättslagens krav.

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Uppgifter som krävs enligt lag  
•  Avtals- och kontouppgifter  
•  Finansiella uppgifter  
•  Kommunikationsuppgifter  
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar  
•  Uppgifter om vanor och personliga inställningar  
•  Bildmaterial 
 
 
 

Ändamål

Tillvarata rättsliga intres-
sen vid klagomålshan-
tering, regresskrav och 
rättsprocesser 
 
 

Behandlingar som utförs

Storebrand Fonder behandlar personuppgifter för 
att kunna fastställa, göra gällande och utöva rätts-
liga anspråk, exempelvis för att hantera klagomål, 
regresskrav och i samband med en rättsprocess. 
 
 

Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

•  Grundläggande person- och kontaktuppgifter  
•  Uppgifter som krävs enligt lag  
•  Avtals- och kontouppgifter  
•  Finansiella uppgifter  
•  Kommunikationsuppgifter  
•  Elektroniska identiteter och granskningsloggar  
•  Bildmaterial

Rättslig grund: Intresseavvägning. Storebrand Fonders berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och utöva rättsliga 
anspråk. 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att sparas under avtalsförhållandet och därefter i elva (11) år. 

4.  Varifrån kommer dina personuppgifter
4.1 För att ingå avtal med Storebrand Fonder kommer vi alltid att behöva vissa personuppgifter. Personuppgifter ska som  

utgångspunkt samlas in direkt från dig eller genereras av dina aktiviteter hos oss. 

4.2	 Vi	kan	i	vissa	fall	samla	in	personuppgifter	från	tredje	part,	såsom	myndigheter	och	samarbetspartners	eller	från	offentligt	
tillgängliga källor.

5.  Automatiserat beslutsfattande och profilering
5.1	 En	del	av	de	beslut	vi	fattar	på	Storebrand	Fonder	är	helautomatiserade.	Detta	gör	vi	för	att	säkerställa	en	effektiv	och	

korrekt	drift	och	därigenom	ge	dig	bästa	möjliga	service.	Om	resultatet	av	ett	automatiskt	individuellt	beslut	påverkar	dig	i	
betydande utsträckning kan du alltid kontakta vår kundservice och kräva en manuell bedömning av beslutet. 

5.2	 Storebrand	Fonder	använder	inte	profilering.	
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6. Vem delar vi dina personuppgifter med?
6.1 Storebrand Fonder kan komma att dela dina personuppgifter med utomstående. Delning av dina personuppgifter till  

utomstående grundar sig på samma ändamål och lagliga grunder som de inhämtades för. 

6.2	 Dina	personuppgifter	delas	endast	med	betrodda	tredje	parter	och	kan	delas	in	i	följande	kategorier	av	mottagare:

 – andra bolag i Storebrandkoncernen,

	 –	 myndigheter	och	andra	offentliga	organ	såsom	Skatteverket,	Finansinspektionen,	Kronofogdemyndigheten	och	 
 Polismyndigheten, och

	 –	 leverantörer	och	samarbetspartners	som	tillhandahåller	avtalade	tjänster	till	oss	och	våra	kunder.

6.3 När vi delar personuppgifter kommer mottagaren att behandla personuppgifter för vår räkning i egenskap av så kallat 
personuppgiftsbiträde. De personuppgiftsbiträden som vi anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen 
uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning och säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas. Vi upprättar personupp-
giftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden och avtalen reglerar alla personuppgifter som delas. 

6.4	 Storebrand	Fonder	kommer	aldrig	att	sälja	dina	personuppgifter.

7. Sociala medier
7.1 Storebrand Fonder är aktiv på sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. I dessa fall samlas dina 

personuppgifter också in och behandlas av dessa företag. Storebrand Fonder och de enskilda sociala medierna har ett ge-
mensamt personuppgiftsansvar som innebär att du som registrerad har rätt att begära ut efterfrågad information av båda 
parter. Storebrand Fonder ansvarar endast för den behandling som är kopplad till våra konton.

 Se respektive företags integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter:

 – Facebook

 – Instagram

 – LinkedIn

 – Twitter

8. Överföring till land utanför EU/EES
8.1 Storebrand Fonder behandlar i allmänhet dina personuppgifter inom EU/EES. Vid överföringar till ett land utanför EU/EES 

(s.k.	tredjeland)	gäller	inte	GDPR	och	för	att	skydda	dina	personuppgifter	vid	en	sådan	överföring	kan	den	baseras	antingen	
på beslut från EU kommissionen om adekvat skyddsnivå eller omfattas av lämpliga säkerhetsåtgärder såsom EU kommissio-
nens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder. 

 För länder som anses ha adekvat skyddsnivå, se EU kommissionens hemsida:  
Adequacy decisions | Europeiska kommissionen (europa.eu)

 För standardavtalsklausuler, se EU kommissionens hemsida:  
Standard Contractual Clauses (SCC) | Europeiska kommissionen (europa.eu). 

8.2	 Storebrand	Fonder	genomför	en	riskbedömning	innan	en	överföring	till	tredjeland	sker	och	vidtar	både	tekniska	och	orga-
nisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå. Vi strävar alltid efter att överföra så få personuppgifter 
som	möjligt	och	om	möjligt	i	anonymiserad	form.	

8.3	 För	detaljerad	information	om	vilka	länder	utanför	EU/EES	som	personuppgifter	skickats	i	det	enskilda	fallet	och	om	vilka	
skyddsåtgärder som vidtas i det enskilda fallet kontaktar du oss på info@storebrandfonder.se. 

8.4	 Följande	mottagare	utanför	EU/EES	kan	komma	i	fråga:	

 – Leverantörer och underleverantörer: I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och under- 
	 leverantörer	utanför	EU/EES.	Det	kan	till	exempel	handla	om	leverantörer	av	IT-tjänster	och	leverantörer	av	molntjänster	 
 med säte eller server i ett land utanför EU/EES.

 – Sociala medier: När du besöker eller på annat sätt använder Storebrand Fonder på sociala medier såsom Facebook,  
 Instagram, LinkedIn och Twitter samlas dina personuppgifter också in och behandlas av dessa företag och person- 
 uppgifterna kan komma att överföras utanför EU/EES.

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv
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9. Rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
9.1 Rätt till information
9.1.1 Du har rätt att bli informerad om hur Storebrand Fonder behandlar dina personuppgifter. Informationen tillhandahålls i 

första	hand	i	denna	integritetspolicy	men	du	kan	även	kontakta	vår	kundtjänst.		

9.1.2 Om du önskar utöva dina rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att hantera din begäran så 
snabbt	som	möjligt,	men	senast	en	månad	från	att	din	begäran	inkom.	Tidsfristen	får	vid	behov	förlängas	med	två	månader.	
I så fall ska vi informera dig om förlängningen och orsaken till förseningen senast en månad efter att begäran inkom. Det 
innebär att informationen då ska lämnas senast tre månader från mottagandet av begäran. Händelser som kan motivera en 
förlängning är till exempel om det är en komplicerad begäran eller om vi har fått in många begäranden samtidigt.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anled-
ning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrationsavgift för att ge 
dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Rätt till tillgång 
 Du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få 

en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsav-
gift. Storebrand Fonder förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att säkerställa identiteten hos den som begär utdrag.

9.3 Rätt till rättelse 
	 Du	har	rätt	att	begära	att	få	felaktiga	personuppgifter	som	rör	dig	rättade	utan	onödigt	dröjsmål.	Du	har	även	rätt	att	få	

ofullständiga	personuppgifter	som	rör	dig	kompletterade.	Vi	kan	även	komma	att	på	eget	initiativ	rätta,	avidentifiera,	radera	
eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

9.4 Rätt till radering  
9.4.1	Du	har	rätt	att	i	vissa	fall	få	de	personuppgifter	som	Storebrand	Fonder	behandlar	om	dig	raderade	utan	onödigt	dröjsmål.	

Detta gäller om: 

 – personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, 

	 –	 du	återkallar	ditt	samtycke	på	vilket	behandlingen	grundar	sig	och	det	inte	finns	någon	annan	rättslig	grund	för	fortsatt	 
 behandling, 

 – du invänder mot behandling som grundar sig på Storebrand Fonders berättigade intresse och det saknas berättigade skäl  
 för oss att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse,

 – personuppgifterna har använts på ett olagligt sätt,

 – behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, eller

 – det krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

9.4.2 I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter för att till exempel uppfylla en rättslig 
förpliktelse är Storebrand Fonder inte skyldig att radera dina personuppgifter.

9.5 Rätt till begränsad behandling 
9.5.1 Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller om: 

 – du anser att dina uppgifter är felaktiga och vill ha en begränsad behandling under tiden vi utreder uppgifternas  
 korrekthet,

 – behandlingen är olaglig men du vill inte att uppgifterna raderas och begär i stället begränsning av uppgifternas  
 användning,

 – Storebrand Fonder inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver  
 personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,

	 –	 du	har	invänt	mot	en	behandling	som	stödjer	sig	på	en	intresseavvägning	som	vi	har	använt	som	rättslig	grund	för	ett	 
 ändamål. Då kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden vi utreder huruvida våra berättigade  
 intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.
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9.5.2 För det fall behandlingen har begränsats får Storebrand Fonder endast behandla personuppgifterna, med undantag för 
lagring, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att 
du har lämnat ditt samtycke. Om du har fått din behandling begränsad kommer Storebrand Fonder informera dig innan 
begränsningen av behandlingen upphör.

9.6 Rätt att invända mot behandling grundat på berättigat intresse
9.6.1 Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på Storebrand Fonders berättigade intres-

se. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att Storebrand Fonder visar ett berättigat skäl som väger tyngre 
än ditt intresse för den aktuella behandlingen. Ett sådant skäl kan till exempel vara Storebrand Fonders intresse av att 
behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

9.6.2 Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du har invänt mot behand-
ling för direktmarknadsföring får vi inte längre behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

9.7 Samtycke och rätt att återkalla samtycke
9.7.1 Ibland behöver vi be om ditt samtycke, bland annat för att kunna dela mer information om din kundrelation mellan bolag i 

Storebrandkoncernen	eller	för	att	skicka	elektronisk	marknadsföring	till	dig	om	produkter	och	tjänster	du	inte	redan	har.	

9.7.2 För det fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom 
att kontakta oss på info@storebrandfonder.se. Om du återkallar ditt samtycke kan det vara så att vi inte kan fullgöra vårt 
avtal med dig.    

9.8 Rätt till dataportabilitet
 Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att få de personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en 

annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet förutsätter att behandlingen sker automatiserat, 
att	överföringen	är	tekniskt	möjlig	samt	att	behandlingen	är	grundad	på	de	rättsliga	grunderna	”samtycke”	eller	”avtal	med	
den	registrerade”.

9.9 Rätt till skadestånd 
 Du har rätt till skadestånd för det fall Storebrand Fonder behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförord- 

ningen. 

9.10 Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
 Om du har klagomål på Storebrand Fonders behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighe-

ten (IMY).

 Webbplats: www.imy.se
 Telefon: 08-657 61 00 
 E-post: imy@imy.se 
 Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

10. Vi skyddar dina personuppgifter
 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Storebrand Fonder vidtar en rad tekniska och 

organisatoriska	säkerhetsåtgärder	för	att	skydda	dina	personuppgifter	mot	obehörig	åtkomst	eller	obehörigt	röjande,	för-
ändring eller förstörelse, förlust och missbruk. Exempel på säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering, 
pseudonymisering, tvåfaktorauktorisering, behörighetshantering, lösenordsskydd, åtkomstkontroll, säkerhetskopiering, 
anti-virus-skydd,	övervakningskameror	(CCTV)	samt	Storebrand	Fonders	interna	rutiner	och	riktlinjer,	riskanalyser	och	regel-
bundna kontroller av de personuppgifter som vi behandlar.

11. Cookies
	 Storebrand	Fonder	använder	cookies	på	vår	webbplats	och	i	våra	tjänster	för	att	förbättra	din	upplevelse	hos	oss.	 

Vi	använder	cookies	bland	annat	för	att	förenkla	och	anpassa	våra	webbtjänster.	I	vår	cookie	policy	förklarar	vi	närmare	hur	
vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar policyn på www.storebrandfonder.se.
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12. Ändringar och senaste versionen av denna integritetspolicy
 Storebrand Fonder uppdaterar denna integritetspolicy kontinuerligt, till exempel när nya ändamål för behandlingen upp-

kommer	eller	om	ytterligare	kategorier	av	personuppgifter	behandlas.	Den	senaste	versionen	av	integritetspolicyn	finns	
alltid tillgänglig på vår webbplats, www.storebrandfonder.se. 

13. Kontaktinformation
 Om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om vill använda dig av dina 

rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

 Personuppgiftsansvarig:
 Storebrand Fonder AB
 Org.nr. 556397-8922
 Postadress: 105 39 Stockholm
 Besöksadress: Vasagatan 10 
 Telefon: 08-614 24 50
 E-post: info@storebrandfonder.se
 Webbplats: www.storebrandfonder.se 

 Dataskyddsombud:
 Storebrand Fonder AB,  

Dataskyddsombud, 
105 39 Stockholm

 E-post: dataskyddsombud@spp.se

Senast uppdaterad den 19 december 2022.
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Välkommen till storebrandfonder.se eller ring 08-614 24 50.

Storebrand Fonder AB. SE-105 39 Stockholm. Org.nr. 556397-8922. Styrelsens säte: Stockholm.


