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INFORMATION OM HUR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE BEHANDLAR DINA 
PERSONUPPGIFTER

Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 
april 2016 (GDPR). 
Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige, 502000-5202, (AÄP) bedriver livförsäkringsverksamhet, med specialisering 
på efterlevandeskydd, där AÄP tillhandahåller två huvudtyper av försäkringar: livförsäkring och familjeskydd. I verk-
samheten tecknar AÄP försäkringsavtal med kunder och levererar således den försäkringsprodukt som kunden tecknat 
avtal om.  

AÄP behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgöra avtalets skyldigheter. Behandlingen sker 
med stöd av avtal, gällande lagstiftning eller då någon lämnat sitt skriftliga samtycke till behandlingen enligt art 6-10 
GDPR. 

AÄP:s personuppgiftsbehandling sker därför  i huvudsak för följande ändamål: 
• administration av kundförhållanden, försäkrade, ev. förmånstagare m. fl.  
• riskbedömning  
• skadereglering vid försäkringsfall  
• autogirodragning  
• avisering av premiebetalning  
• utfärdande av information avseende försäkringen  
• automatisk körning av adressregister mot folkbokföringsregister (SPAR) 
• rapportering till myndigheter  
• överföring på datafil till och från externa säljare, exempelvis förmedlare  
• statistiska ändamål  
• provisionshantering  
• uppfylla regler för att motverka penningtvätt och/eller terrorism   

AÄP kan komma att dela personuppgifter med exempelvis återförsäkringsbolag, försäkringsförmedlare eller myndighet 
inom ramen för uppfyllandet av ovan angivna ändamål. 

INFORMATION OM INSAMLADE PERSONUPGIFTER FRÅN DEN REGISTRERADE
Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig: Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige, Munkbron 9, 111 28 
Stockholm, Tel: 08-10 60 00, e-post: info@ankepupillkassan.se 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: info@ankepupillkassan.se 
Ändamålen med behandlingen är att uppfylla sin avtalsrättsliga skyldighet mot den registrerade som tecknat avtal med 
AÄP eller som omfattas av fullmakt. Den lagliga grunden utgörs således dels av nödvändigheten till behandlingen för 
fullgöra avtalet och dels att den registrerade eller den som lämnat fullmakt också lämnat sitt samtycke till den behand-
lingen. Den lagliga grunden för behandlingen kan även utgöras av annan lagstiftning.  
Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalets löptid eller senast till den tidpunkt när lagenlig 
preskriptionstid, för fordringar med anledning av avtalet , har inträtt. 
Under tiden för behandling av personuppgifterna har den registrerade rätt att begära tillgång till dem, att begära rättelse 
av felaktiga uppgifter, att begära radering av uppgifter eller invända mot behandling samt även rätt till överföring av 
personuppgifterna (dataportabilitet). 
Om den registrerade återkallar sitt samtycke kan avtalsrättslig skyldighet för behandling av personuppgifterna före-
ligga. En återkallelse påverkar inte heller lagenligheten av behandling innan samtycket återkallades. 
Eftersom den registrerades tillhandahållande av personuppgifter till AÄP är ett avtalsenligt krav för att kunna utföra 
den avtalade tjänsten är den registrerade också skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenheten att tillhandahålla 
uppgifterna kan innebära ett kontraktsbrott med civilrättsliga följder enligt svensk lagstiftning såsom exempelvis 
hävning av avtalet. AÄP behandlar inte personuppgifter för annat än angivna ändamål och de intresseavvägningar som 
krävs med anledning av uppfyllande av avtal. AÄP registrerar uppgifter om hälsa endast då det är nödvändig för att 
Bolaget ska kunna teckna försäkring eller fastställa grund för utbetalning. Eftersom detta är en känslig uppgift krävs 
samtycke vilket inhämtas i separat samtyckesblankett.   

Klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan lämnas till tillsynsmyndigheten – Integritetsskyddsmyndigheten, Box 
8114, 104 20 Stockholm, tel.nr 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se. 
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