Information om behandling av dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig
Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening (nedan kallat ”BSB”)
Org.nummer: 554600-3913
Bäckevikstorget 1, 456 31 Kungshamn
Telefon: 0523-380 20 – E-mail: info@bsb.se

Allmänt
Med Personuppgifter avses sådana uppgifter som direkt eller indirekt går att hänföra till dig som
kund eller medförsäkrad. BSB tar behandling av dina personuppgifter på största allvar och är måna
om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Från och med den 25 maj
2018 införs den så kallade dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 – också kallad GDPR) vilken ställer krav på organisationer och verksamheter som behandlar
personuppgifter inom EU och EES. I detta informationsblad kan du läsa hur BSB behandlar dina
personuppgifter, varför vi behandlar vissa personuppgifter samt några utav de lagstadgade
rättigheter du har som kund till oss.

Vilka personuppgifter behandlar BSB och hur samlas de in
De uppgifter som BSB direkt eller indirekt samlar in om dig är uppgifter som är nödvändiga för att vi
ska kunna bedriva försäkringsverksamhet. Uppgifterna som vi behandlar om dig är med andra ord
hänförliga till den försäkring och det försäkringsavtal som du ingått eller vill ingå med oss. Nedan
följer några exempel på uppgifter som vi behandlar om dig som kund eller blivande kund till BSB och,
i förekommande fall, medförsäkrade:
•
•
•
•
•
•
•

Fullständigt namn
Personnummer
Adress (både folkbokföringsadress och adress till försökringsobjektet)
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
E-postadress
Hälsouppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla dig våra försäkringstjänster krävs alltså att vi samlar in och
behandlar uppgifter om dig. Vilka uppgifter vi behöver är olika för vilken typ av försäkring du har eller
önskar teckna hos oss. Likväl behöver vi vissa uppgifter för att kunna anpassa försäkringserbjudanden
till dina behov.
Vissa personuppgifter inhämtar vi direkt från dig genom att du i någon av våra kanaler lämnar dessa
till oss, medan vissa uppgifter inhämtar vi från tredje part, t.ex. andra försäkringsgivare i samband
med en skada eller organisationer med vilka vi har ett gruppförsäkringsavtal. BSB inhämtar också
uppgifter om dig från olika offentliga källor såsom folkbokföringsregister eller fastighetsregister.

Syfte med behandling
Det huvudsakliga syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna tillhandahålla
dig våra försäkringar på ett korrekt, lagenligt och säkert sätt. Vissa personuppgifter måste vi ha för
flera olika ändamål. T.ex. behöver vi ditt personnummer, dels för att säkerställa din identitet när du

tecknar en försäkring, och dels för att ta fram och skicka kontrolluppgift. Nedan följer flera exempel
på vilka ändamål vi har med att behandla dina personuppgifter.
BSB behandlar dina personuppgifter för att:
ta fram ett försäkringserbjudande till dig och förbereda ett
eventuellt individanpassat försäkringsavtal

Grund 1

ingå och därefter fullgöra det avtal som BSB ingår med dig i
samband med att du tecknar en försäkring

Grund 1

säkerställa din identitet

Grund 1

lämna kontrolluppgifter

Grund 1 & Grund 2

utföra riskbedömningar som bland annat ligger till grund för
beräkning premier och avgifter genom

Grund 2 & Grund 3

ge råd om skadeförebyggande åtgärder

Grund 1

efterleva tillämpliga lagar, regler och föreskrifter gäller för vår
verksamhet – t.ex. försäkringsrörelsereglerna

Grund 2

hantera försäkringsärenden i samband med en inträffad skada

Grund 1

hantera övriga ärenden – t.ex. om du hör av dig till oss för att
ändra en tjänst eller inge ett klagomål

Grund 1 & Grund 2

återförsäkra

Grund 2 & Grund 3

förbättra våra tjänster och erbjudanden

Grund 3

skicka dig marknadsföring och erbjudanden hänförliga till våra
tjänster

Grund 3

Det lagliga grunden för respektive ändamål som följer ovan kan utgöras av någon eller några av de
tre grunderna nedan.
Grund 1

Vi ska kunna utföra skyldigheter och åtaganden gentemot dig som vi avtalat om
eller förberedelse av sådant avtal.

Grund 2

Vi ska kunna uppfylla en rättslig skyldighet eller myndighetsbeslut och därigenom
följa de lagar som gäller för vår verksamhet.

Grund 3

Vi eller någon av våra samarbetspartner har ett berättigat intresse till
behandlingen.

Överföring/delning av personuppgifter
För att fullgöra sina tjänster använder sig BSB i vissa fall av olika utomstående leverantörer för drift
och underhålla av system. Detta innebär att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till s.k.
tredje part. I händelse av detta säkerställer BSB att nödvändiga åtgärder vidtagits för att säkerställa

att din personliga integritet inte äventyras och att erforderliga personuppgiftsbiträdesavtal träffats
med leverantören.
BSB strävar efter att dina personuppgifter endast lagras och behandlas inom EU och EES gränser. I
vissa fall kan det dock förekomma att dina personuppgifter överförs till ett s.k. tredje land, men
endast under förutsättning sådan överföring är laglig .

Rättigheter
En del av att du ska känna dig trygg i hur BSB behandlar dina personuppgifter är att du ska kunna få
information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära ut ett så kallat
registerutdrag från oss, vilket är ett utdrag som vi, efter begäran, sickar till dig. På detta utdrag
framgår vilka och hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter rättade och i vissa fall raderade. Du kan alltså begära att viss hantering av uppgifter
begränsas eller helt invända mot den. Notera dock att vi inte kan radera uppgifter som vi har ett
ändamål och en laglig grund för att behandla.
Du har också rätt till så kallad dataportabilitet vilket innebär att de personuppgifter som du själv har
lämnat till oss kan flyttas till någon annan.
Om du anser att vi misskött oss i hur vi hanterar dina personuppgifter kan du dels klaga hos oss på
ovan angivna kontaktvägar, eller hör av dig till Datainspektionen som är den oberoende
tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över regelefterlevnad av aktuell dataskyddslagstiftning i
Sverige. Mer information hittar du på www.datainspektionen.se.

Dataskyddsombud
BSB har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att vi följer reglerna om skydd av
personuppgifter i vår verksamhet. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende
sätt i förhållande till övriga delar av vår verksamhet.
E-post: info@bsb.se
Telefon: 0523-380 20

