
Integritetspolicy
SEB Life International 
Assurance Company DAC

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter 
(t.ex. samlar in, använder, överlämnar och för övrigt behandlar). Vi 
behandlar dina personuppgifter i enlighet men policyn samt gällande lag.

1 VEM ÄR VI?

Företaget som är ansvarigt för 
behandlingen är: SEB Life International 
Assurance Company DAC, Bloodstone 
Building, Riverside IV, Sir John 
Rogersons’ Quay, Dublin 2, Republic 
of Ireland, företagsnummer 218391, 
av Irlands Centralbank auktoriserat 
livförsäkringsbolag under nummer C771. 
Våra kontaktuppgifter finns ovan, tfn 
+353 1 487 0700, fax +353 1 487 0704, 
e-post: dataprotection@seb.ie.

2 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA 
PERSONUPPGIFTER? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:
• iaktta våra skyldigheter som baserar sig 

på lag och annan reglering
•  arrangera, ge ut eller administrera 

en försäkring för dig eller för att 
registrera dig som livförsäkrad eller 
förmånstagare i ett försäkringsavtal 
samt för att betala ut ersättningar och 
förmåner samt för att besvara dina 
frågor gällande detta

• effektivt kunna vara i kontakt med 
personer som representerar dig, till 
exempel din förmedlare och finansiella 
rådgivare

• kunna investera dina 
försäkringstillgångar hos den utsedda 
förmögenhetsförvaltaren och överföra 
dina tillgångar till ett förvaringsinstitut

• återförsäkra riskerna i ditt 
försäkringsavtal 

• kontrollera din identitet, skydda dig 
mot eventuellt missbruk, undersöka 
försummelser och behandla klagomål.

3 VILKA PERSONUPPGIFTER 
BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi behandlar personuppgifter om 
dig bara för de syften som nämns 
ovan i punkt 2 och endast då det är 
nödvändigt. Personuppgifter kan vara 
ditt namn och din adress, din födelsedag 
och -ort, kön, dina kontaktuppgifter, 
beskattningsuppgifter, numret på 
och andra uppgifter om ditt pass och 
personkort, dina familjemedlemmar 
och ekonomiska uppgifter om dig samt 
uppgifter om de livförsäkrade och 
förmånstagare som du har utsett. 

I samband med vissa livförsäkringar 
kan det hända att vi behandlar vissa 
specialkategorier av information såsom 
uppgifter om din hälsa. Med tanke på 
förebyggandet av penningtvätt samlar 
vi in information om huruvida du är en 
person i politiskt utsatt ställning, vilket 
kan innebära uppgifter om dina politiska 
åsikter.

4 VARFÖR FÅR VI BEHANDLA 
DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter 
kräver en laglig grund. Vi kan behandla 
dina ovannämnda personuppgifter på 
följande lagliga grunder: 

• Ifall du ger oss vissa särskilda 
kategorier av information (t.ex. gällande 
hälsa), ditt uttryckliga samtycke

• Ifall du är sökande eller 
försäkringstagare är behandlingen 
nödvändig för att vi ska kunna uppfylla 
vårt avtal med dig eller för att vidta 
åtgärder på din begäran innan avtalet 

ingås, eller behandlingen är nödvändig 
för att vi ska kunna iaktta våra 
lagstadgade skyldigheter

• Ifall du är livförsäkrad (och 
inte försäkringstagare) eller 
förmånstagare eller någon annan 
person (förmyndare, rådgivare, 
representant eller pantinnehavare) är 
behandlingen nödvändig med tanke 
på legitimt intresse, dvs. betalningen 
av ersättningar och förmåner till 
dig eller andra personer på basis av 
försäkringsavtalet eller behandlingen 
är nödvändig för att vi ska kunna iaktta 
våra lagstadgade skyldigheter.

5 HUR FÅR VI 
PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Om du är försäkringstagare, får vi 
personuppgifterna direkt av dig, men 
vi kan också få dina personuppgifter av 
personer som agerar på dina vägnar, 
till exempel förmedlare.  Ifall du är 
livförsäkrad, får vi personuppgifter 
(inklusive hälsouppgifter) av dig och med 
ditt samtycke också av läkare, tandläkare, 
hälsovårdspersonal, sjukhusanställda 
och hälsomyndigheter samt av 
hälsoinrättningar.  

Ifall du är den livförsäkrade eller en 
förmånstagare i ett försäkringsavtal, 
får vi dina personuppgifter av 
försäkringstagaren. Detta gäller dock inte 
hälsouppgifter.

Vi kan också få offentligt 
tillgänglig information om dig 
från t.ex. företagsregister, 
nationella befolkningsregister och 
övervakningssystem.



6 HUR ÖVERLÄMNAR VI 
PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi kan överlämna dina personuppgifter 
till myndigheter om detta förutsätts i 
lagar om förebyggande av penningtvätt, 
finansieringen av terrorism, 
mutor och korruption; på basis av 
regelverket om Rapporteringspliktiga 
arrangemang (DAC6), gemensamma 
rapporteringsstandarder och på basis av 
den amerikanska lagen Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA), ifall du är 
en s.k. US person. Vi kan också utlämna 
dina personuppgifter till vårt moderbolag 
Skandinaviska Enskilda Banken AB och 
dess dotterbolag, SEB-Gruppens agenter, 
underleverantörer och tjänsteleverantörer 
samt till personer som agera på våra 
vägnar, till exempel förvaringsinstitut och 
förmögenhetsförvaltare, samt personer 
som agerar på dina vägnar, t.ex. din 
förmedlare. Vi överlämnar också vissa 
uppgifter (t.ex. hälsouppgifter) till vår 
återförsäkrare. 

Det kan också hända att dina 
personuppgifter behandlas av oss och 
andra medlemmar av SEB-Gruppen, 
våra agenter, underleverantörer och 
utomstående tjänsteleverantörer för 
annat ändamål som är nödvändigt med 
tanke på genomförandet av våra uppgifter 
eller i samband med granskningar av 
vår verksamhet (due diligence) som 
genomförs av en tredje part med tanke 
på fusion, förvärv, refinansiering eller 
omorganisering av vårt företag, ifall 
nämnda tredje part är engagerad i dessa.

7 ÖVERLÄMNANDE AV 
INFORMATION TILL ANDRA 
LÄNDER

Det är möjligt att vi överlämnar dina 
personuppgifter till en utomstående 
databehandlare som finns i ett land 
utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet för ovannämnda 
ändamål. Vi gör detta endast när 
Europeiska kommissionen har bestämt 
att landet eller behandlaren i fråga 
skyddar dina uppgifter på ett adekvat 
sätt; eller när vi skriftligen informerat 
den irländska dataskyddsmyndigheten 
om överlämnandet samt om vi har ett 
avtal med den behandlare som vi delar 
dina uppgifter med (på villkor som har 
godkänts av Europeiska kommissionen) 

för att försäkra oss om att dina uppgifter 
skyddas tillräckligt väl.

Du kan be att få en kopia av de 
säkerhetsåtgärder som vi vidtar när dina 
uppgifter behandlas i ett tredjeland på 
adressen: dataprotection@seb.ie. 

8 HUR LÄNGE SPARAR VI 
PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi sparar dina personuppgifter bara så 
länge som detta är nödvändigt med tanke 
på tillhandahållandet av de tjänster 
som du har begärt eller så länge som ett 
legitimt intresse så kräver och därefter så 
länge som vi enligt lagen är skyldiga att 
spara uppgifterna.

9 VAD OM DET ÄR 
OBLIGATORISKT ATT GE OSS 
VISSA PERSONUPPGIFTER?

Ifall du enligt lag eller avtal är tvungen att 
överlämna personuppgifter till oss, det 
att du låter bli att göra det kan leda till att 
vi inte kan bevilja dig en försäkring, eller 
om du redan har en försäkring, kan det 
vara möjligt att vi inte helt eller delvis kan 
genomföra vissa åtgärder som krävs för 
hanteringen av din försäkring.

Ifall du inte ger oss kompletta och korrekta 
uppgifter, kan detta också leda till att en 
fordran på basis av en försäkring helt eller 
delvis slutar att gälla.

10  VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

• Du har rätt att begära tillgång till dina 
personuppgifter samt deras rättelse 
eller avlägsnande. Ifall det sker 
förändringar i dina uppgifter eller om 
du tror att vi kan ha uppgifter som inte 
stämmer eller är uppdaterade, vänligen 
meddela oss om detta, så ändrar vi 
uppgifterna. 

• Du har också rätt att förbjuda 
användningen av dina personuppgifter 
och begränsa deras användning.

•  Ifall behandlingen av dina 
personuppgifter baserar sig på ditt 
samtycke, har du rätt att ta tillbaka 
samtycket när som helst. Detta 
påverkar inte lagligheten av den 
behandling av uppgifter som skedde 
innan du tog tillbaka ditt samtycke. Om 
du vill dra tillbaka ditt samtycke, kan 
detta äventyra din rätt (eller andra 

personers rätt) att kräva en förmån 
på basis av ett försäkringsavtal och/
eller leda till att vi måste avsluta 
avtalet, eftersom vi inte för vår de kan 
genomföra det.

Från den 25 maj 2018 har du rätt att få 
dina personuppgifter i ett strukturerat, 
allmänt använt och maskinläsbart format 
(uppgifters portabilitet.)

Det kan finnas villkor eller begränsningar 
beträffande dessa rättigheter. Därför kan 
det vara osäkert att du i alla situationer 
har rätt till uppgifternas portabilitet, 
eftersom detta beror på förhållanden i 
anslutning till behandlingen.  

Det kostar ingenting att utnyttja de 
ovannämnda rättigheterna. Vänligen 
skicka alla begäranden till adressen 
dataprotection@seb.ie. 

Du kan alltid lämna ett klagomål till oss 
till adressen dataprotection@seb.ie eller 
till dataskyddsmyndigheten i Irland på 
adressen: 

Office of the Data Protection 
Commissioner. 

Canal House, Station Road,  
Portarlington, Co. Laois,  
R32 AP23, Ireland.  
Phone +353 (0761) 104 800 
LoCall 1890 25 22 31  
Fax +353 57 868 4757  
email info@dataprotection.ie 

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar 
under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat 
i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside 
IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391. Historisk 
utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan 
öka, men även minska. All information är korrekt på angivet datum februari 2021 men 
innehållet kan komma att ändras.

Postadress: SEB Life International, 
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir  
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Kundtjänst: +358 (0)800 9 0805 
E-post: life.finland@seb.fi                                                                                             
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