Trygg hantering av dina personuppgifter
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina
personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga
integritet. Nu vill vi informera dig om en förbättrad och positiv förändring beträffande hur vi
hanterar dina personuppgifter.
General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den
svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller
inom hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter
skärps.
GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur alla organisationer och branscher sparar eller på
något sätt hanterar personuppgifter om EU-medborgare. För Assuransen rör det till exempel
uppgifter om våra kunder och anställda.
Så här förstärks lagstiftningen genom GDPR – en sammanfattning
*

Din rätt till skydd av personuppgifter stärks

Syftet med GDPR är att stärka din rätt till personlig integritet och särskilt din rätt till skydd av dina
personuppgifter. Det innebär att vi får tydliga regler för hur vi samlar in data och personuppgifter
samt hur länge vi lagrar och sparar dessa uppgifter. Dataskyddsförordningen berör alla
organisationer som behandlar eller lagrar personuppgifter i sin verksamhet. Syftet är också att
modernisera befintligt dataskyddsregelverk och att anpassa det till det nya digitala samhället.
Redan idag ser vi alltid till att behandla personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din
integritet.
Nya möjligheter att få information om dina personuppgifter
Det ska bli enkelt för dig som kund att få information om vilka personuppgifter vi har och du har
också vissa möjligheter att begära till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter.
Vi ska på ett tydligare sätt än tidigare informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar och
varför. Du ska också veta om vi lämnar ut personuppgifter till någon annan och varför, till
exempel om en underleverantör behandlar vissa uppgifter för vår räkning.
Det är viktigt för oss att du kan få reda på vilken information vi har om dig och hur vi hanterar
den. Vi vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen
är skyddade hos oss.
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss inom Assuransen.
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Styrelsen för Assuransen

