Hantering av personuppgifter
Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar
om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter.
Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du
har.
Strategisk Kapitalförvaltning Sverige AB, organisationsnummer 55 69 88-20 86 är
personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med behandlingen är fullgörandet gällande avtalsenliga
åtaganden mot dig som kund. Detta innebär att vi kommer att inhämta, bearbeta och utlämna
personuppgifter rörande dig. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som vi
samarbetar med för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har från dig. Enligt GDPR har du rätt att
begära information om- och rättelse av de personuppgifter vi behandlar.
Är du osäker på om och i så fall vilka uppgifter vi behandlar om dig har du rätt att få information om
det. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@strategiskkf.se eller ring oss på
telefon 08-566 301 25.

10 frågor och svar om Strategisk Kapitalförvaltnings hantering av personuppgifter

1.) Vilken typ av
personuppgifter
behandlar vi?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, telefonnummer, adress, e-postadress,
personnummer, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning,
försäkringsinformation, finansiella uppgifter, kontouppgifter, utbildningsnivå, din
kunskapsnivå om den finansiella marknaden, information om familjeförhållanden
och anställningsinformation.

2.) Varifrån kommer
uppgifterna?

Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder och
finansiell information från externa depåbanker och försäkringsföretag om du givit
oss fullmakt att inhämta det.

3.) Vad är syftet med
behandlingen?

Syftet med behandlingen är att leva upp till de rättsliga krav på dokumentation
som gäller för vår verksamhet för att vi ska kunna tillhandahålla
investeringstjänster och försäkringsrådgivning.
Om vi skulle använda de inhämtade uppgifterna till annat ändamål än det
uppgifterna lämnats för ska vi informera dig om detta innan behandling påbörjas.

4.) Måste jag lämna mina
personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig krävs bl. a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter
som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster,
lagstiftning som bl.a. har som ändamål att stärka skyddet mot dig som kund. Vill
du inte lämna uppgifterna kan vi därför inte erbjuda dig våra tjänster.

5.) Vad är Strategisk
Kapitalförvaltnings
lagliga grund?

Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med
dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de
tjänster vi utför.

6.) Vilka mottagare kan
komma ta del av dina
personuppgifter?

För att kunna leverera våra tjänster och för att följa lagar och regler, behöver vi
ibland dela dina uppgifter med andra bolag eller med myndigheter samt när det
krävs enligt lag eller juridisk process.
Uppgifterna vi behandlar om dig kan skickas till Skattemyndigheten,
Finansinspektionen, de depåbanker och försäkringsbolag där du har depå/
försäkring och vissa underleverantörer. Mottagarna finns i Sverige eller inom
EU/EES. Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra
underleverantörer som när vi själva behandlar dina uppgifter.

7.) Hur länge lagras
uppgifterna?

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med
hänsyn till vårt avtal och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning
av investeringstjänsterna kan framställas alternativ enligt andra lagkrav.

8.) Kan jag begära att ni
raderar mina uppgifter?

Du har rätt att få veta om hur dina uppgifter behandlas av oss och få ett utdrag
om detta (registerutdrag). Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller
raderade i vissa fall. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända
mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har
lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).
Om du anser att vi hanterat dina uppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till
ansvarig tillsynsmyndighet - https://www.datainspektionen.se/

9.) Tas automatiserade
beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

10.) Kan jag begära ut
mina personuppgifter?

Enligt GDPR har du rätt att begära information om- och rättelse av de
personuppgifter vi behandlar. Du kan därför kostnadsfritt ta del av de
registrerade uppgifterna. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress som
framgår nedan och ska vara undertecknad av dig som sökande. Strategisk
Kapitalförvaltning Sverige AB, Kornhamnstorg 53, 111 27 Stockholm alternativt till
backoffice@strategiskkf.se

