Behandling av personuppgifter
Så skyddar vi personuppgifter
De personuppgifter som vi behandlar hanteras i enlighet med Datasskyddsförordningens
regler. I dagligt tal brukar denna lag kallas GDPR. GDPR syftar till att skydda enskilda
individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Här
beskrivs vad personuppgifter är och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information kopplad till dig
Personuppgifter är information som kan knytas till en identifierad eller identifierbar
person som exempelvis namn, adress, personnummer och e-postadress. Dessa
uppgifter kan vara nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna betjäna dig som
kund och fullgöra våra åtaganden i avtalet med dig.

Vi skyddar din integritet
Dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi prioriterar skyddet av all information som
du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din identitet. Vi
sparar inte personuppgifterna längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med behandlingen.

Så här behandlar vi dina personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är nödvändiga för att vi skall kunna administrera
försäkringen och fullgöra våra avtalsförpliktelser, samt för att kunna fullgöra förpliktelser
enligt lag.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för att utvärdera och fatta beslut om innehåll
och utformning av försäkringar men även för marknads- och kundanalyser, affärs- och
metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. För
sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag som vi samarbetar
med. För de fall vi har upplysningsskyldighet enligt lag gentemot myndighet, kommer vi
att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också
att användas för att ge dig information om våra tjänster i övrigt.
Du kan begära att uppgifter tas bort eller rättas om de skulle vara felaktiga eller
ofullständiga.

Reklam och förmånserbjudanden
Reklam och förmånserbjudanden kan bifogas tillsammans med utskick från Arctic Seals
AB och Protector Försäkring

Rätt att begära registerutdrag
Protector Försäkring är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka
personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, ska du skicka en skriftlig
och egenhändigt undertecknad begäran till Protector Försäkring via Arctic Seals AB.
Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år.

