Integritetspolicy

SEB Life International
Assurance Company DAC
Den här Integritetspolicyn förklarar hur vi behandlar (t.ex. samlar in, använder, delar
och på andra sätt processar) dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter
om dig i linje med den här integritetspolicyn och med gällande lagstiftning.
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Vem är vi?

•

för att kontrollera din identitet,
skydda mot potentiella bedrägerier,
utreda personuppgifter mot
sanktionslistor, och svara på
klagomål.
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Vilken personlig information
hanterar vi om dig?

Företaget som är ansvarig för att
behandla dina personuppgifter är:
SEB Life International Assurance Company
DAC, Bloodstone Building, Riverside IV,
Sir John Rogerson’s Quay, Dublin
2,Irland, Organisationsnummer
218391, Auktoriserad livbolag av
Irlands Centralbank att bedriva livbolag
med registreringsnummer C771. Våra
kontaktuppgifter som ovan,
Tel + 353 1 48707 00,
Fax +353 1 487 0704,
email: dataprotection@seb.ie.
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Varför hanterar vi dina
personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter:
•
•

•

•

•

för att uppfylla kraven enligt lagar,
regler och skyldigheter
för att administrera din försäkring,
registrera dig som försäkrad
eller förmånstagare samt vid
utbetalningar som återköp eller
dödsfall, och för att kunna svara på
frågor.
för att effektivt kunna kommunicera
med personer som representerar
dig som t.ex. fullmaktshavare,
försäkringsförmedlare eller
investeringsrådgivare
för att kunna investera din
försäkringspremie med nominerad
investeringsrådgivare samt
depåbank
för att kunna återförsäkra
möjliga försäkringsrisker med
återförsäkringsbolag

Vi samlar endast in information om
dig i enlighet med de specifika syften
som nämnts under punkt 2, och vi
behandlar endast personuppgifter
som är nödvändiga. Ibland behöver vi
behandla följande typ av personuppgifter,
namn och adress, datum och födelseort,
kön, personliga kontaktuppgifter, pass,
skatte identifikationsnummer, pass
och id nummer såsom personnummer
och uppgifter kring familjemedlemmar,
finansiell information och detaljer kring
av dig utsedd försäkrad person och
förmånstagare.
I relation till vissa livförsäkringar kan vi
även behandla särskilda kategorier av
personuppgifter såsom hälsouppgifter. I
syfte att förhindra pengatvätt kan det
förekomma att vi samlar in uppgifter kring
om du är en politiskt utsatt person, s.k.
PEP, vilket kan indikera politisk åsikt.
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Varför har vi tillåtelse att
behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter
kräver rättslig grund. Vi har möjlighet att
behandla dina personuppgifter, enligt
ovan, på följande legala grunder:
Om du ger oss en viss typ av uppgifter
(t.ex. hälsouppgifter) behöver vi ditt
uttryckliga samtycke;

Om du är ett ombud eller
försäkringstagare och behandlingen är
nödvändig vid tecknande av avtal, för
att vidta åtgärder på inkommande frågor
före tecknande av avtal eller för att vi ska
kunna följa lagen;
Om du är försäkrad (och inte
en försäkringstagare), eller en
förmånstagare eller någon annan person
(vårdnadshavare, rådgivare, ombud eller
panthavare) är behandlingen nödvändig
för verksamheten som vi bedriver. Det
kan röra sig om betalning av fordringar
och förmåner enligt försäkringsavtalet
till förmån för dig eller andra, eller för att
följa de lagar som vi är föremål för.
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Hur samlar vi in dina
personuppgifter?

Om du är försäkringstagare kommer
vi att få personuppgifter direkt från
dig och vi kan även få personuppgifter
från personer som agerar i ditt ställe,
t.ex. en försäkringsrådgivare. Om du
är den försäkrade kommer vi att få
personuppgifter (som kan innehålla
uppgifter om hälsa) från dig och,
med ditt samtycke, från läkare,
tandläkare, medlemmar från olika
medicinska yrkesgrupper, anställda på
sjukhus, hälsovårdsmyndigheter samt
vårdinrättningar.
Om du är angiven som försäkrad person
eller förmånstagare på en försäkring,
kommer vi att få personuppgifter från
försäkringstagaren som inte innehåller
uppgifter om hälsa.

Vi kan också få tillgång till offentlig
information från företagsregister,
nationella befolkningsregister och
sanktionslistor/system.
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Hur delar vi dina
personuppgifter?

Det kan förekomma att vi delar dina
personuppgifter med myndigheter för att
följa rådande regelverk för att motverka
pengatvätt, terrorist finansiering, mutor
och korruption; och med anledning av
rapporteringskrav under regelverket
om Rapporteringspliktiga arrangemang
(DAC6), Common Reporting Standard
(CRS) och (ifall du är en US person)
Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA). Vi delar även information
med vårt moderbolag Skandinaviska
Enskilda Banken AB och dess
dotterbolag, agenter, konsulter och
underleverantörer till SEB Koncern och
personer som agerar som ombud, såsom
depåbanker, investeringsrådgivare och
personer som agerar för dig såsom
din försäkringsförmedlare. I relation
till särskilda personuppgifter (såsom
hälsodata) delar vi personuppgifter med
vår återförsäkrade.
Dina personuppgifter kan även
behandlas av oss eller av andra enheter
inom SEB Koncernen, våra agenter,
underleverantörer, och tredje parts
underleverantörer i syfte av att det är
nödvändigt eller skäligen nödvändigt
för utförandet av våra plikter i syfte att
uppfylla bakgrunds- kontroll (s.k. due
diligens) av tredje part i sammanhang
såsom vid föreslagen sammanslagning,
förvärv, omfinansiering eller
omorganisation av verksamheten som
innefattar tredje part.
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Internationella överföringar

Vi kan komma att föra över
personuppgifter som är insamlad
från dig till en tredje parts
personuppgiftsbehandlare som finns i
ett land utanför EU och EES i relation till
ovan givna skäl. Vi utför endast sådana
överföringar om EU-kommissionen har
tagit beslut om att det finns en tillräcklig
skyddsnivå i det aktuella landet och
ifall då personuppgiftsbehandlaren

ifråga uppfyller skyddskrav av
personuppgifterna: eller att delningen
av uppgifter har informerats till
Dataskyddsombudsmannen på Irland, och
då detta skett skriftligen och vi har ingått
avtal med behandlaren som vi delar dina
personuppgifter med (baserat på villkor
som godkänts av EU) för att säkerställa
att dina uppgifter är tillräckligt skyddade.
Du kan göra en förfrågan på att få en kopia
på skyddsåtgärderna vi implementerat
för personuppgiftsbehandling i tredje land
genom att skriva till:
dataprotection@seb.ie.
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Vi sparar dina personuppgifter så länge
som det är nödvändigt för oss att ge dig
efterfrågad service eller så länge som det
är berättigat, och sedan efter vad som är
nödvändigt enligt lag.
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seb.ie

När är dina tillhandahållna
personuppgifter obligatoriska?

Du är skyldig enligt lag och/eller
avtalsmässigt bunden att förse oss med
personuppgifter, och underlåtenhet att
följa dessa krav kan leda till att vi är
förhindrade att utfärda en försäkring ,
eller om din försäkring redan finns, är
förhindrade att fullgöra helt eller delvis
särskilda ärenden som anses nödvändiga
för administrationen av din försäkring.
Underlåtenhet att förse
försäkringsbolaget med komplett
och korrekt information kan även
ogiltigförklara fordran på en försäkring
helt eller delvis.

Från 25 Maj 2018 har du rätt att få ut
dina personuppgifter i ett strukturerat
och systematiskt läsbart format (s.k. data
portabilitet).
Det kan dock finnas begränsningar
för dessa rättigheter. Det är därför
inte säkert att du har rätt att få ut din
data i enlighet med data portabilitet
det specifika fallet - det beror på de
särskilda omständigheterna kring
personuppgiftsbehandlingen.
Det kostar inget att göra en förfrågan om
personuppgifter. För att göra en förfrågan
skriv till: dataprotection@seb.ie
Du kan alltid framföra klagomål till
oss på dataprotection@seb.ie eller
vända dig direkt till det Irländska
Dataskyddsombudet, som nås på följande
adress:
Office of the Data Protection
Commissioner
Canal House, Station Road,
Portarlington, Co. Laois,
R32 AP23, Irland
Tel +353 761 104 800
Fax +353 57 868 4757
Email: info@dataprotection.ie

10 Vad är dina rättigheter?
•

•

•

Postadress: SEB Life International,
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland
Växel: +353 1 487 07 00
E-post: life@seb.se

Hur länge sparar vi dina
personuppgifter?

som helst. Skulle du ta bort ditt
samtycke påverkar det dock inte
behandlingen som skedde före
borttagandet. Observera att det
kan påverka dina eller andras
rättigheter framöver vid begäran
av utbetalning från en försäkring
och/eller skulle kunna tvinga oss
att avsluta försäkringsavtalet då
administrationen inte längre är
möjlig.

Du har rätt att begära tillgång till och
rättelse eller borttagande av dina
personuppgifter. Om dina uppgifter
ändras eller om du tror att vi har
uppgifter som är oriktiga eller inte
uppdaterade, informera oss så
uppdaterar vi dessa.
Du har också rätt att invända
mot behandlingen av dina
personuppgifter och få behandlingen
av dessa inskränkt.
Du har rätt att ta bort ditt samtycke
till behandling av uppgifter när
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. All
information är korrekt på angivet datum februari 2021 men innehållet kan komma att
ändras.

