
Information om dina personuppgifter hos SFM och
SFM Service

Inom ramen för InsureNet behandlar Svenska försäkringsförmedlares föreningen (”SFM”) och
dess helägda dotterbolag, SFM Service AB (”SFM Service”), vissa personuppgifter. Vid
hänvisning till både SFM och SFM Service används ”Bolagen”.

Vilka personuppgifter behandlas?
Bolagen samlar in och behandlar ditt namn, e-postadress samt arbetsgivare samt ytterligare
information som kan komma att lämnas av dig i samband med kommunikation med Bolagen
rörande intresseanmälan för evenemanget InsureNet

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Bolagen behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig med anledning av
din intresseanmälan, skicka information om evenemanget InsureNet och andra nyheter som
har koppling till InsureNet samt för att hantera eventuell efterföljande kommunikation.

Varifrån hämtar vi personuppgifterna?
Personuppgifterna samlas in direkt från dig via webbformuläret när du anmäler intresse för
att få mer information om InsureNet, ditt eventuella deltagande på InsureNet den 23
november 2023 samt i förhållande till ytterligare kommunikation vi kan komma att ha med
dig.

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för ovan angivna ändamål till dess
att du meddelar att du inte längre vill få information från Bolagen eller till dess att InsureNet
har genomförts. Om din intresseanmälan föranlett kommunikation kring ytterligare frågor
kan uppgifterna komma att sparas en viss tid och så länge kommunikationen är relevant.

Vad har Bolagen för rätt att behandla dina personuppgifter?
Behandlingen av personuppgifterna som beskrivs ovan grundas på en s.k. intresseavvägning.
Bolagen anser sig rätt att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är
nödvändig för ändamål som rör Bolagens berättigade intressen. Bolagens berättigade
intressen i detta fall är att kunna kommunicera ut information om InsureNet till dig som visat
intresse för sådan information. Bolagen har vägt sina berättigade intresse mot den eventuella
integritetskränkning behandlingen skulle kunna innebära för dig. Bolagen gör bedömningen
att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom du själv har begärt att få
information skickad till dig. De personuppgifter som behandlas är inte heller av
integritetskänslig karaktär. De personuppgifter som behandlas är också begränsade till vad
som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Bolagen gör därför
bedömningen att Bolagen har rätt att behandla personuppgifterna efter en
intresseavvägning.



Vem är personuppgiftsansvarig?
SFM och SFM Service är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.
Som personuppgiftsansvarig bestämmer SFM och SFM Service ändamål och medel för
behandlingen samt är i övrigt ansvarigt för att personuppgifterna behandlas på rätt sätt.

Rättigheter du kan ha enligt dataskyddsförordningen
Om Bolagen behandlar personuppgifter angående dig har du följande rättigheter:

Begära registerutdrag. Där kan du får reda på om vi behandlar dina personuppgifter och i
sådant fall vilka slags uppgifter vi behandlar.

Begära rättelse. Om vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter angående dig.

Rätt till radering. Under vissa omständigheter kan du begära radering. Om vi till exempel inte
skulle ha skäl eller rättslig grund att behandla dina personuppgifter eller om det skulle vara
olagligt för oss att fortsätta att behandla uppgifterna. Behandling kan dock anses vara tillåten
om Bolagen måste behandla uppgift för att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser, såsom att
sköta och behålla bokföring, hantera underlag för skatter och annat, eller om Bolagen ska
utföra något av allmänt intresse.

Rätt till begränsning av behandlingen. Det kan vara aktuellt om det inte kan avgöras utan
utredning om uppgifterna är felaktiga eller ej. Begränsningen kan gälla under viss period när
saken undersöks.

Invändningar. Du kan ha rätt att göra invändningar i vissa fall om vår behandling av dina
personuppgifter grundar sig på intresseavvägning.

Dataportabilitet. Det innebär att du själv kan få ut uppgifter som du ska kunna
vidarebefordra till annan eller om du önskar att Bolagen ska vidarebefordra uppgifter till
annan personuppgiftsansvarig. Dataportabilitet kan gälla uppgifter som har samtycke eller
avtal som grund för behandling.

Kontakt med Bolagen angående personuppgifter
Om du har frågor eller vill utnyttja några av dina rättigheter ska du kontakta oss. För att
vi ska kunna hjälpa dig, till exempel med registerutdrag, kan du behöva legitimera dig. På
SFM är det den verkställande direktören (VD) som är ansvarig internt för att det finns rutiner
kring dataskydd och att reglerna om dataskydd följs. Samma gäller för SFM Service.
Kontaktuppgifterna nedan är desamma för Bolagen.

Kontaktuppgifter
E-post: info@sfm.se
Post: Svenska försäkringsförmedlares förening, att: VD, Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm

Klagomål

mailto:info@sfm.se


Vänd dig till oss om du inte är nöjd eller om du har frågor så kan vi reda ut om det är
något vi har missförstått. Om du fortfarande inte är nöjd efter förklaring från
vår sida kan klagomål över hur Bolagen behandlar dina personuppgifter skickas till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om hur du lämnar in ett klagomål till
IMY på följande länk: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.
Du kan kontakta IMY per telefon 08-657 61 00 eller per e-post imy@imy.se

https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
mailto:imy@imy.se

