Dataskyddspolicy för Svensk Hypotekspension AB i enlighet med
dataskyddsförordningen (EU (2016/679)
Gäller från 2018-05-25

Den här policyn beskriver hur Svensk Hypotekspension AB (SHP) behandlar
personuppgifter.
Med behandla menas all hantering av personuppgifter såsom insamling,
registrering, inspelning, lagring, överföring, radering etc.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Svensk Hypotekspension AB,
(SHP) org nr 556630-4985
Insamling av personuppgifter
SHP behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan,
ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med
administrationen av ett avtal.
De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och personnummer
(inklusive kopia på ID-handling) kontaktuppgifter (adress, e-post och
telefonnummer), skatterättslig hemvist, civilstånd, uppgifter om fastighet eller
bostadsrätt och finansiella uppgifter.
SHP kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post-kommunikation
eller på annat sätt dokumentera kundens interaktion och kommunikation med
SHP.
Namn och adressuppgifter kan uppdateras löpande via det statliga
personadressregistret (SPAR).
Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
SHP behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges i detta avsnitt:
1. Förberedelse och administration av avtal (fullgörande av avtal)
Det huvudsakliga ändamålet med SHPs behandling av personuppgifterna är att
samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna som krävs för att utföra
kreditbedömningar och inför ingående av ett avtal med personen, uppnå
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kundkännedom, samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna
avtal.
Det är en förutsättning för att SHP ska kunna ingå avtal med personen att denne
tillhandahåller personuppgifter.
2. Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller
myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)
I samband med förberedelse och administration av avtal sker också behandling
av personuppgifter som krävs för att SHP ska kunna uppfylla sina förpliktelser
enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
Exempel på sådan behandling är
1 Kundkännedom
2. Åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen samt upptäcka
och förhindra bedrägeri
3. Bokföringslagstiftningens krav
4. Kontroll av personuppgifterna mot sanktionslistor
5. Rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden,
Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.
6. Hantering av risker
3. Marknadsföring, produkt- och kundanalyser samt system- och
affärsutveckling (berättigat intresse)
Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring, produkt- och
kundanalyser, systemutveckling samt i samband med kapitalanskaffningar och
investeringar i SHP. Syftet med den här behandlingen är att förbättra SHPs
produkter och tjänster, ställning på marknaden, samt affärsutveckling.
Kundanalyser görs även för att motverka bedrägerier.
4. Samtycke till behandling av personuppgifter
Personen skall lämna samtycke till behandling om den lagliga grunden för
behandlingen kräver det.
Personen har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

I SHPs register över behandlingar finns mer information om detta.
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Profilering
Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används
för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i syfte att
analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga
preferenser, intressen och hemvist.
Profilering används till exempel vid marknads- och kundanalyser,
marknadsföring, och vid transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier.
Den rättsliga grunden för profilering är SHPs berättigade intresse, rättslig
förpliktelse och fullgörande av avtal eller samtycke från personen.
Behandling av personuppgifter som utförs av annan än SHP
Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om
banksekretess, ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen
samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis kreditupplysningar,
fastighetsutdrag etc. Personuppgifter kan även komma att behandlas av externa
parter, som till exempel potentiella investerare, inom ramen för transaktioner
som innefattar kapitalanskaffning och omstruktureringar. Den rättsliga grunden
för behandlingen är SHPs fullgörande av avtal eller SHPs berättigade intresse.
Överföring av personuppgifter till tredje land
I vissa fall kan SHP komma att överföra personuppgifter till land utanför EU
och EES (sk tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring
sker endast under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:
- att EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det
aktuella landet,
- att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, t ex att standardavtalsklausuler som
godkänts av EU-kommissionen används eller bindande företagsbestämmelser,
(s.k. Binding Corporate Rules, BCRs),
- att det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att
fullgöra ett avtal, eller om samtycke ges till den specifika överföringen.
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Skydd av personuppgifter
SHP har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa
säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter SHP har, mot förlust, missbruk och
obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.
Den registrerades rättigheter
1. Rätt att få tillgång till data
Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som SHP
behandlar om honom eller henne och få information om SHPs behandling av
personuppgifterna genom att begära ett s.k. registerutdrag.
2. Rätt till rättelse
Den registrerade har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga och/eller
ofullständiga personuppgifter som SHP behandlar om honom eller henne
rättade.
3. Rätt att bli raderad
Den registrerade har rätt att, utan onödigt dröjsmål och efter begäran därom, att
få sina personuppgifter raderade. SHP är i sådant fall skyldig att radera de
relevanta personuppgifterna, om t.ex. något av följande förhållanden föreligger;
(I) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de
behandlas, eller
(II) om samtycket återkallas på vilket behandlingen grundar sig och det inte
finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
I vissa fall kan SHP dock inte radera personuppgifterna om behandlingen är
nödvändig t.ex. för att SHP ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för
att SHP ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
4. Rätt till begränsning
Om korrektheten i de uppgifter som SHP har registrerade om en person eller om
den lagligheten för behandling av uppgifterna ifrågasättas av den registrerade,
eller om den registrerade utnyttjat sin rätt till invändningar mot behandlingen av
uppgifterna, kan den registrerade begära att SHP begränsar behandlingen av
dessa uppgifter till endast lagring. Behandlingen begränsas då till att endast avse
lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att
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fastställa att SHPs berättigade intressen har företräde framför den registrerades
intressen.
Rätt till dataportabilitet
Den registrerade har rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör honom
eller henne i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format. Den registrerade har
även rätt att få de personuppgifter som tillhandahållits av honom eller henne
överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt för
SHP.
Rätt att göra invändningar och lämna in klagomål
Den registrerade har rätt att, när som helst, invända mot SHPs behandling av
hans eller hennes personuppgifter som grundar sig på t.ex. ett berättigat intresse
(efter en intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på ett
berättigat intresse, vilket kan vara fallet när personuppgifterna behandlas för
marknadsföring. Om den registrerade invänder mot sådan behandling får SHP
inte längre behandla hans eller hennes personuppgifter för det relevanta syftet.
Personens begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av SHP i det
enskilda fallet. I vissa fall kan SHP inte radera uppgifter, eller begränsa
behandlingen av dessa, t.ex. på grund av att uppgifterna behöver sparas för
avtalsförhållandet eller för att följa tillämplig lagstiftning.
Klagomål kan när som helst lämnas till relevant tillsynsmyndighet, t.ex.
Datainspektionen, om SHPs behandling av personuppgifter anses strider mot
tillämplig dataskyddslagstiftning.
För utövandet av rättigheter enligt ovan (registerutdrag, radering, begränsning
eller överföring av personuppgifter) kontaktas SHPs dataskyddsombud på
dataskyddsombud@hypotekspension.se eller telefon 08-586 160 00.
Spärr mot direktmarknadsföring
SHP kan kontaktas på 08-586 160 00 för att spärra direktmarknadsföring från
SHP.
Tider under vilka personuppgifter sparas
SHP sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal
och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och
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andra författningar. I de fall där SHP behåller uppgifter i annat syfte än för att
fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt,
bokföring och krav enligt kapitaltäckningsregler, behåller SHP endast
uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad
som framgår av respektive lag eller annan författning.
I SHPs Gallringspolicy finns mer information.
Cookies
Cookies är små textfiler, innehållandes bokstäver och siffror, som lagras på
besökarens dator eller enhet. Cookies sparas ner på besökarens dator när han
eller hon besöker en webbplats som använder cookies och kan användas för att
spåra vilka sidor som denne besöker på webbplatsen, spara inmatad information
eller komma ihåg preferenser, som till exempel språkinställningar.
SHP samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av sina
webbsidor. Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och
uppgifterna som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller
göra meddelanden tillgängliga.
SHP använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och
tjänster, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera sin marknadsföring, följa upp
webbplatsens prestanda samt göra innehållet på webbsidorna mer relevant för
användaren.
Dataskyddsombud
SHP har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att SHP följer reglerna
om skydd av personuppgifter hos SHP. Dataskyddsombudet ska fullgöra
sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till SHP. SHPs dataskyddsombud
kan kontaktas genom att maila dataskyddsombud@hypotekspension.se

Tillsynsmyndighet (Datainspektionen)
Det går även att vända sig direkt till Datainspektionen avseende frågor eller
klagomål som rör SHPs personuppgiftsbehandling via datainspektionen@
datainspektionen.se eller tel. nr 08-657 61 00.
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