
 

  
 

Nybrogatan 34, Box 5306, SE-102 47 Stockholm, Sweden, Tel +46-8-782 80 10, www.safir.se 

Bankgiro 5850-8524, Org.nr 556457-2096 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 

Bakgrund 

Safir Assurans AB tillhandahåller försäkringskonsultationer och förmedling av 
försäkringar. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter, såsom 
namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress samt andra uppgifter som 
är av relevans vid tecknandet av försäkring.  

I denna informationstext beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter, ändamålet för 

sådan behandling samt de rättigheter du som registrerad har i samband med vår 

behandling. Safir Assurans AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 

behandlas i vår verksamhet.   

Varför behandlar vi personuppgifter? 

Tillhandahållande av våra tjänster 

Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder. 

Denna behandling inkluderar kontakter med kunden med anledning av 

försäkringskonsultationer och förmedling av försäkringar.  

För detta ändamål behandlar vi:  

• Uppgifter relaterade till identitet (såsom namn, personnummer, civilstånd, 

familjeförhållande, adress, kontonummer och kundnummer) 

• Kontaktuppgifter (såsom telefonnummer och mailadress) 

• Konsumentbeteende (såsom data inhämtat genom användningen av vår 

hemsida) 

Vi kan även komma att behandla uppgifter om som anhörig till kund. För detta 

ändamål behandlar vi:  

• Uppgifter relaterade till identitet (såsom namn, personnummer, civilstånd, 

familjeförhållande, adress, kontonummer och kundnummer). 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla 

ett avtal mellan kunden och Safir Assurans AB. Personuppgifter kan också komma 

att behandlas i samband med att Safir Assurans AB fullgör sina rättsliga förpliktelser 

enligt lag. Den rättsliga grunden för behandling av anhörigas personuppgifter kan  
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också vara Safir Assurans AB:s berättigade intresse av att kunna hantera 

förmånstagarförordnande och efterlevandeskydd samt kundens intresse av att ta del 

av detta.  

Uppgiftslämnaren åtar sig att informera den anhöriga om den person-

uppgiftsbehandling som uppstår p.g.a. Safir Assurans AB verksamhet i samband 

med försäkringskonsultationer och förmedling av försäkringar. 

Kommunikation och marknadsföring 

Vi behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera och som ett led i vår tjänst, 

då vi löpande skickar ut uppdateringar avseende dina fonder baserat på dina 

önskemål samt information om när vi uppdaterar portfölj – och fondvalssystemet. Vi 

behandlar även personuppgifter för att du ska kunna logga in i våra system. Vi 

skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev till dig till den mailadress du har registrerat hos 

oss. Nyhetsbreven är generellt utformade och har inte någon direkt koppling till dig 

specifikt. Om du vill avregistrera dig från att motta sådana nyhetsbrev ska du 

kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du nedan.  

För detta ändamål behandlar vi:  

• Uppgifter relaterade till identitet (t.ex. namn, personnummer, adress, 
kontonummer, kundnummer) 

• Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och mailadress) 

• Kommunikationsdata (t.ex. konsumentfeedback, godkännande/nekande till 
direktmarknadsföring, telefonsamtal) 

 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i det här avseendet är att 

den är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna 

kommunicera med dig och marknadsföra våra tjänster såväl som ditt intresse av att 

kunna ta emot sådan information.  

Användning av hemsidan samt uppdatering och underhåll av system 

Som kund kan dina personuppgifter också behandlas i syfte för oss att uppdatera 

och förbättra våra system och tjänster. När personuppgifter används för detta syfte, 

behandlar vi så lite personuppgifter som möjligt. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i det här avseendet är vårt 

berättigade intresse av att förbättra våra system och tjänster samt ditt intresse som 

kund av att få en funktionell och förbättrad service. 

I detta syfte behandlar vi:  

• Besökshistorik och användardata från vår hemsida (insamlad genom 
användning av cookies) 



 
• IP-adresser 

• Browserinställningar 
 

Inhämtning av personuppgifter 

Personuppgifter kan tillhandahållas av dig genom dina kontakter med Safir Assurans 

AB, såväl som genom användningen av våra tjänster. Du ger oss också tillgång till 

personuppgifter, genom användning av cookies, när du besöker vår hemsida.  

Personuppgifter kan även samlas in från offentliga register, datafiler från 

försäkringsbolag, arbetsgivare eller så kallade gruppföreträdare samt genom 

fullmakter och kontaktformulär. Om du som kund väljer att inte uppge personuppgifter 

kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.  

Lagring av personuppgifter  

Information som inhämtas lagras på Safir Assurans AB:s affärssystem. Safir 
Assurans AB:s affärssystem är skyddade genom tekniska åtgärder. Personuppgifter 
skyddas med hjälp av personliga användarkonton och lösenord. Endast användare 
med särskilda rättigheter kan få tillgång till de uppgifter de administrerar. 
Personuppgifterna säkerhetskopieras regelbundet. Personuppgifterna lagras i 
databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar. 

Personuppgifter sparas tills avtalet med kunden avslutats och som huvudregel tio år 
därefter, så länge skyldighet att spara information följer av lagen om 
försäkringsförmedling. Lagring kan även ske under en sådan längre tid som krävs för 
att bevaka Safir Assurans AB:s rättsliga intressen.  

Överföring av personuppgifter 

Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till Safir 
Assurans AB, såsom försäkringsbolag, försäkringsadministratörer samt våra IT-
leverantörer. Överföring mellan Safir Assurans AB och försäkringsbolag sker i 
samband med försäkringsförmedlartjänst eller försäkringskonsultationer på uppdrag 
av våra kunder. Våra IT-leverantörer har tillgång till nödvändig information för att 
kunna utföra sina uppdrag hos Safir Assurans AB för att kunna sköta drift och 
utveckling av Safir Assurans ABs IT-infrastruktur. 

Vi överför som huvudregel inte personuppgifter till länder utanför EU/EES-området. 

Om dina personuppgifter skulle komma att överföras utanför EU/EES kommer vi att 

vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter, såsom att vi då använder 

särskilda standardavtalsklausuler som framtagits och godkänts av EU, för att 

säkerställa att överföringen och mottagarens behandling sker i överensstämmelse 

med tillämpliga lagar och regler. 



 
 
Om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller för att bevaka Safir Assurans AB:s 
rättsliga intressen kan vi också komma att lämna ut dina uppgifter utöver vad som 
här framgått. Mottagare kan i dessa fall t.ex. vara myndigheter, domstolar eller 
polisen. 

Dina rättigheter 

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till 
behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter 
nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs 
här.  

 

Tillgång (registerutdrag) 

 

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar 
personuppgifter som rör dig samt begära tillgång 
till personuppgifterna.  

Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller 
ofullständiga har du rätt att begära rättelse av 
uppgifterna. 

Radering 

 

Du har, under vissa omständigheter, rätt att 
begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om 
uppgifterna inte längre är nödvändiga.    

Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. Detta medför en risk 
för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig 
under den tid behandlingen begränsats. 

Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få 
tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt 
använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). 
Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har 
tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra 
ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.  

Invändning mot behandling  

 

Du har rätt att invända mot 
personuppgiftsbehandling som stödjer sig på Safir 
Assurans AB:s berättigade intressen. Om vi har 
tvingande berättigade skäl som väger över ditt 
intresse av personlig integritet kan det dock vara 
tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.  

Invändning mot behandling för 
direktmarknadsföringsändamål 

 

Du har rätt att när som helst invända mot vår 
behandling av dina personuppgifter för 
direktmarknadsföringsändamål. 

 



 

 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor eller klagomål om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss 

enligt nedan:  

Telefon: 08-782 80 10  

Email: info@safir.se 

Adress: Safir Assurans AB, Box 5306, 102 47 Stockholm 
 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna 

klagomål hos tillämplig tillsynsmyndighet. För närvarande är Datainspektionen 

tillsynsmyndighet för ärenden om personuppgifter. Datainspektionens 

kontaktuppgifter finns tillgängliga på www.datainspektionen.se.  
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