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Bakgrund
Denna integritetspolicy förklarar övergripande hur PRI samlar in och använder dina
personuppgifter. Med PRI avses samtliga bolag i PRI Pensionsgaranti-koncernen, det vill
säga Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, och PRI Pensions- och
stiftelsetjänst AB. Samtliga bolag benämns i denna integritetspolicy gemensamt ”PRI” eller
envar av bolagen med sin respektive firma.
För PRI är kundernas förtroende vår viktigaste tillgång. Förtroendet bygger i hög grad på
respekt för människors personliga integritet.
Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. En viktig
utgångspunkt är att all behandling av personuppgifter i PRI ska följa bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande bestämmelser i EU:s och svensk
integritetsskyddslagstiftning.
PRI har som målsättning att alltid upprätthålla en hög nivå av integritetsskydd. En korrekt
hantering av personuppgifter är av grundläggande betydelse för kundernas och de anställdas
förtroende för PRI och dess verksamhet. Detta innebär att PRI hela tiden strävar efter att ha
en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda sådana personuppgifter som befinner sig
inom PRI:s kontroll. Detta medför också att vi ställer höga krav på säkerhet på våra
underleverantörer.
PRI kan komma att ändra och uppdatera integritetspolicyn och eftersom sådana ändringar
inte meddelas på annat sätt än genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats så
rekommenderar vi dig att du regelbundet tar del av dessa på www.pri.se. Det är viktigt att du
förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är
alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Allmänt om PRI:s personuppgiftsbehandlingar
PRI behandlar framförallt personuppgifter för att kunna fullgöra uppdraget att kreditförsäkra
och administrera arbetsgivares pensionsutfästelser, både inom och utom ITP 2. PRI
behandlar även personuppgifter för att kunna betala ut tjänstepension till dig för din eller din
före detta arbetsgivares räkning. I viss utsträckning behandlar PRI även uppgifter för att
kunna fullgöra skyldigheter enligt lag eller föreskrifter.

Vad är behandling av en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Detta innebär till exempel att namn, adress, personnummer,
telefonnummer, pensionsmedförande lön, uppgifter om bankkonto och utbetalningar av
pensionsbelopp är personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som
vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat
eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering,
strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter. Även
förekomsten av personuppgifter i löpande text, till exempel i ett Worddokument är en
personuppgiftsbehandling i lagens mening.
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Vilka personuppgifter samlar vi in och hur?
ITP 2
PRI Pensionsgaranti är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom
ITP 2. Detta gäller både behandling som sker inom kreditförsäkring och i administrationen av
dina pensionsförmåner inom ITP 2. Personuppgifterna samlas ursprungligen in från din
arbetsgivare via Collectum som sedan vidarebefordrar uppgifterna till Alecta och PRI
Pensionsgaranti.
De personuppgifter som behandlas är framförallt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

namn
personnummer
anmäld årslön
pensionsmedförande lön
tjänstetid
uppgift om sjukanmälan föreligger
intjänad pensionsförmån
under året utbetalad pension

Övrig kreditförsäkring och pensionsadministration
PRI är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som lämnas av
din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare i följande fall:
•
•

kreditförsäkring utanför ITP 2 (PRI Pensionsgaranti är personuppgiftsansvarig för
samtliga personuppgifter)
pensionsadministration utanför ITP 2 (PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB är
personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter)

De personuppgifter som behandlas är följande:
•
•
•
•
•
•
•

namn (SPAR)
personnummer (SPAR)
adress (SPAR)
civilstånd (SPAR)
uppgifter om pensionsförmån (Kreditförsäkring)
kapitalvärde (Kreditförsäkring)
i vissa fall uppgifter om sjukgrad (Försäkringskassan)

Personuppgifterna samlas framförallt in från din arbetsgivare eller före detta arbetsgivare. De
personuppgifter som avser adress, civilstånd och dödsfall uppdateras genom det allmänna
person- och adressregistret SPAR. Uppgifter om sjukgrad inhämtas i förekommande fall från
Försäkringskassan, med stöd av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken, i syfte att kunna
beräkna din rätt till eventuell sjukpension.

Vinstandels- och pensionsstiftelser
PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB är personuppgiftsansvarig för vissa personuppgifter
som behandlas om dig som destinatär. Det innebär uppgifter om kundföretagets anställda
eller före detta anställda, vilka omfattas av rätt till vinstandel. Vidare behandlas
personuppgifter vid administrationen av pensionsstiftelser och då med avseende på
destinatärer till pensionsstiftelser. För samtliga stiftelsetyper behandlas även uppgifter om

Öppet

Integritetspolicy

Företagsdokument

Sida 5 av 9

personer som företräder eller förvaltar stiftelserna som till exempel styrelseledamöter
(”funktionärer”) etc.
Följande personuppgifter behandlas om dig som destinatär, andelsägare eller funktionär:
•
•
•

namn (SPAR)
personnummer (SPAR)
adress (SPAR)

Uppgifterna kan komma att inhämtas från vinstandels- eller resultatandelstiftelsen, din
arbetsgivare eller före detta arbetsgivare. De personuppgifter som avser adress och dödsfall
uppdateras genom det allmänna person- och adressregistret SPAR.

PRI:s kundregister
PRI behandlar personuppgifter om dig när du som företagets kontaktperson gör beställningar, inkommer med anmälningar till våra utbildningar eller kommunicerar med oss inom
ramen för en befintlig kundrelation eller motsvarande. Uppgifterna inhämtas antingen från dig
eller din arbetsgivare.
Exempel på personuppgifter som PRI behandlar i bolagets kundregister (CRM-system):
•
•
•
•
•

namn på företagets kontaktperson
avdelningstillhörighet
adress
telefonnummer
e-postadress till arbetsplatsen

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
ITP 2
Överenskommelsen om ITP reglerar bland annat skyldigheten för arbetsgivare som vill
trygga pensionsutfästelse i egen regi att teckna kreditförsäkring i PRI Pensionsgaranti. PRI
Pensionsgarantis uppdrag att kreditförsäkra och administrera ITP 2 sker med stöd av
följande avtal:
• ITP-avtalet (kollektivavtal)
• Pensioneringsavtalet
• Kreditförsäkringsavtalet
Det övergripande syftet med behandlingarna är att säkerställa de anställdas rätt till
tjänstepension och att medverka till att arbetsgivarens skyldigheter kan fullgöras enligt ITPavtalet. Det aktuella ändamålet kan med andra ord inte genomföras om inte de aktuella
personuppgifterna får behandlas. De personuppgifter som behandlas inom kreditförsäkring
ITP 2 är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse som anges i kollektivavtal enligt
artikel 6.1 punkten c och 6.3 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Övrig kreditförsäkring och pensionsadministration
Behandling av personuppgifter i dessa fall sker med stöd av antingen ett kreditförsäkringsavtal eller ett uppdragsavtal som ingåtts med din nuvarande eller före detta arbetsgivare och
de bestämmelser om intresseavvägning som anges i artikel 6.1 punkten f i
dataskyddsförordningen. För att PRI ska kunna utföra uppdraget på ett korrekt sätt och för
att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt kreditförsäkringsavtalet samt tillförsäkra din rätt till
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tjänstepension, måste ett antal aktiviteter som till exempel registerhållning, beräkning av
pensionsförmån och utbetalning av pensioner utföras. Detta innebär att det är nödvändigt att
vissa personuppgifter om dig måste behandlas för att PRI ska kunna uppfylla sina åtaganden
att garantera din rätt till tjänstepension.

Vinstandels- och pensionsstiftelser
PRI Pensions- och stiftelsetjänsts behandling av personuppgifter sker med stöd av
intresseavvägning enligt artikel 6.1 punkten f i dataskyddsförordningen.
När det gäller funktionärer behandlas dessa personuppgifter med stöd av två grunder:
1. Rättslig förpliktelse (artikel 6 1c) vad gäller sådana personuppgifter som ska inhämtas
och behandlas enligt penningtvättsregelverket och lagstiftningarna rörande CRS och
FATCA.
2. Intresseavvägning såvitt avser sådan behandling som är hänförligt till själva
uppdraget.

PRI:s kundregister
De personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar och som avser uppgifter om dig
som kontaktperson registreras i vårt kundregister (CRM-system). Uppgifterna används för att
PRI på ett effektivt sätt ska kunna administrera och hantera det uppdrag och de tjänster som
vi utför för din arbetsgivares räkning. Uppgifterna kan också komma att användas för att
erbjuda och informera om till exempel PRI:s kurser och utbildningar samt för uppföljning och
utveckling av PRI:s tjänsteutbud. Behandlingen av personuppgifter sker i dessa fall med stöd
av intresseavvägning som anges i artikel 6.1 punkten f i dataskyddsförordningen.

Utlämnande av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolagen i PRI-koncernen. Detta sker dock
alltid med beaktande av de för respektive bolag tillämpliga sekretessregler. Personuppgifter
kan även komma att behandlas av våra underleverantörer. I sådant fall ställs alltid
motsvarande krav på regelefterlevnad och säkerhet som om PRI själv skulle ha utfört
uppdraget. PRI:s underleverantörer måste alltid ingå ett personuppgifts- eller
underbiträdesavtal med PRI för att tillgodose kraven på både regelefterlevnad och
informationssäkerhet.
När det gäller administration av pensionsförmåner inom ITP 2 behandlas även dina
personuppgifter av Alecta för PRI Pensionsgarantis räkning. Rollfördelningen mellan PRI
Pensionsgaranti och Alecta följer av det kollektivavtal om ITP 2 som kollektivavtalsparterna
träffat. Till exempel betalar Alecta ut pensioner avseende ITP 2 för PRI Pensionsgarantis och
arbetsgivarens räkning.
Den information som antecknats i vårt CRM-system kan komma att lämnas ut till din
arbetsgivare i den omfattning som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag eller våra
tjänster på korrekt sätt eller för att kunna administrera till exempel deltagandet i en utbildning.
När du söker lediga tjänster kan dina uppgifter lämnas ut till exempel en extern rekryterare
eller när du deltar i undersökningar, till utomstående.
PRI lämnar även ut personuppgifter till tredje part såsom till Skatteverket, en skyldighet som
föreligger enligt lag.
PRI överför inte personuppgifter till något land utanför EU/EES.
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Hur länge sparar vi dina uppgifter?
PRI behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt
uppdrag och utföra våra tjänster på ett korrekt sätt, förutsatt att uppgifterna fortfarande är
relevanta och aktuella samt att uppgifterna fortfarande är nödvändiga för att kunna fullgöra
de ändamål som uppgifterna samlats in för. Uppgifterna kan komma att sparas en längre tid
om detta följer av tvingande regler i lag, kollektivavtal eller för att bevaka PRI:s rättsliga
ställning.

Vem är ansvarig för personuppgifterna?
Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt, med organisationsnummer 5020146279, och med postadress Box 7504, 103 92 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av personuppgifter inom följande områden:
•
•
•
•

kreditförsäkring
administration av arbetsgivares pensionsutfästelser inom ITP 2
bolagets kundregister
vissa uppgifter i PRI:s webbtjänst

PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB med organisationsnummer 556695-8194, är
personuppgiftsansvarig för SPAR-uppdateringar av personuppgifter såsom namn och
adressuppgifter som sker inom ramen för de uppdrag som avser pensionsadministration
samt i de fall uppgifter om hälsa inhämtas från Försäkringskassan. Vidare ansvarar PRI
Pensions- och stiftelsetjänst AB för sådana personuppgifter som behandlas i kundregistret,
vilka är hänförliga till bolagets uppdragsavtal.
PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB med organisationsnummer 556695-8194, är
personuppgiftsansvarig för SPAR-uppdateringar av personuppgifter såsom namn och
adressuppgifter som sker inom ramen för de uppdrag som avser administration av pensionsoch vinstandelsstiftelser. Vidare ansvarar PRI Pensions- och stiftelsetjänst AB för sådana
personuppgifter som behandlas i CRM-systemet, vilka är hänförliga till något av bolagets
uppdragsavtal.

Dina rättigheter
Rätt till registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (”rätten till
registerutdrag”). Om du vill ha hjälp med detta vänder du dig till vårt dataskyddsombud med
en skriftlig begäran om registerutdrag. En sådan begäran skickas till PRI:s
dataskyddsombud, antingen via post till adress PRI Pensionsgaranti, Att. Dataskyddsombud,
Box 7504, 103 92 Stockholm, eller via mejl till dataskyddsombud@pri.se.
När vi får en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för
att säkerställa en effektiv hantering av din begäran samt föra att informationen lämnas till rätt
person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att PRI rättar dina personuppgifter om personuppgifterna är felaktiga. Detta
gäller de uppgifter som PRI är ansvarig för.
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Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig i fall:
•
•
•
•

uppgifterna inte är länge är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller
behandlats
du invänder mot en intresseavvägning som PRI gjort, baserat på ett berättigat
intresse och ditt skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse
personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som PRI
omfattas av.

PRI vill uppmärksamma dig på att vi kan neka din begäran om det finns legala skyldigheter
som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Sådana skyldigheter kan
finnas i kollektivavtal eller till exempel i bokförings- och skattelagstiftning och i
penningtvättslagstiftning eller i Finansinspektionens föreskrifter. Detta kan också inträffa om
behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att under vissa omständigheter begära att vår behandling av dina personuppgifter
begränsas. Om du bestrider att de personuppgifter som PRI ansvarar för är korrekta kan du
begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om uppgifterna
är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men
du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk, kan du i vissa fall begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Detta
innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi gjort som laglig
grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för
att kontrollera om vårt berättigade intresse väger tyngre än dina intressen av att få
uppgifterna raderade.

Rätt att göra invändning
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet
att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla dina personuppgifter efter
en sådan invändning måste PRI kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi
behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Om du är missnöjd med hur PRI behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att
höra av dig till PRI eller PRI:s dataskyddsombud. Om vi inte lyckas hitta en lösning
tillsammans så kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se).

Hur hanterar PRI personnummer?
PRI behandlar ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet,
nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl.

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Klicka här för mer information
(https://www.pri.se/sv/om-oss/juridisk-information/cookies/).
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Länkar
I de fall PRI länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhandahålls av tredje part
ansvarar inte PRI för den eventuella behandling av personuppgifter som sker på den
webbplatsen.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn
Integritetspolicyn kan ändras från tid till annan. Vi rekommenderar dig därför att du
regelbundet tar del av den senaste versionen av integritetspolicyn. Datum för den senaste
uppdaterade versionen anges högst upp på integritetspolicyn.

Frågor
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller om behandlingen av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta PRI:s dataskyddsombud.
Mejl: dataskyddsombud@pri.se
Telefon: 08-679 06 00 (växel)
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