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Information om behandling av personuppgifter inom ITP 2
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, organisationsnummer 502014-6279
med postadress, Box 7504, 103 92 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina personuppgifter.
PRI har fått i uppdrag att administrera din arbetsgivares eller före detta arbetsgivares
tjänstepensionsplan, ITP 2.
Personuppgifter som vi behandlar om dig
De personuppgifter vi som personuppgiftsansvariga behandlar om dig är:
 personnummer
 namn
 kön
 information om eventuell sjukskrivning
 anmäld årslön
 pensionsmedförande lön
 tjänstetid
 målförmån
 intjänad pensionsförmån
 utbetalningsålder
 utbetald pension under året
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för att säkerställa din rätt till tjänstepension ITP 2 enligt
ITP-avtalet. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av en rättslig förpliktelse
som följer av ITP-planen (Avtal om plan för industrins och handels tilläggspension för
tjänstemän).
Varifrån inhämtas dina personuppgifter?
Vi inhämtar dina personuppgifter från Collectum AB via Försäkringsbolaget Alecta,
Ömsesidigt (Alecta) som fått uppgifter från din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att tas emot från följande aktörer som själva är
personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter:
 Din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare
 Alecta, vars syfte är att för PRI Pensionsgaranti och arbetsgivares räkning behandla
dina personuppgifter för att säkerställa din rätt till tjänstepension ITP 2 enligt ITPavtalet
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För att uppfylla rättsliga skyldigheter måste PRI lämna vissa uppgifter till myndigheter,
exempelvis till Skatteverket.
PRI anlitar extern hjälp, exempelvis för IT-drift och brevutskick. De företag vi anlitar blir då
personuppgiftsbiträden till oss och får tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra
sitt uppdrag.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar endast dina personuppgifter inom
EU/EES.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt
tillämplig lag, förordning, kollektivavtal, praxis eller myndighetsbeslut samt enligt vad som
krävs för att fullgöra det ändamål som följer av ITP-avtalet.
Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om de
personuppgifter vi behandlar om dig (rätten till registerutdrag). Under vissa förutsättningar
har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter samt att
invända mot vår behandling.
Om du har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
lämna klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som
utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.
Kontakta oss
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med oss med
anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta
vårt dataskyddsombud per telefon 08-679 06 00 eller via e-post dataskyddsombud@pri.se.

