Insuroguides Dataskyddsinformation
(Denna Dataskyddsinformation uppdaterades senast 2019-12-15)

Insuroguide är en tjänst, (”Tjänsten”), som tillhandahålls av Wedevia Försäkringsförmedling AB,
(”Wedevia”), för att hjälpa dig att själv hantera och välja försäkring för dina ändamål, önskemål och
med den information du måste få inför köp av försäkring. Du får möjlighet att jämföra villkor och olika
försäkringar och dessutom kan du jämföra priser på de produkter du granskar baserat på den
information vi får digitalt från försäkringsbolag.
Vi värnar om din personliga integritet. Vi hanterar insamlade personuppgifter ansvarsfullt och med fokus
på din integritet. Nedanstående Dataskyddsinformation förklarar hur Tjänsten samlar in och använder
dina personuppgifter när du använder den och när du blir kund hos oss. Tjänsten aktiveras vid
användning av Tjänstens webbportal eller mobilapp.
Följande Dataskyddsinformation beskriver också dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
Dataskyddsinformationen gäller, med undantag för vad som beskrivs nedan, alla personuppgifter som
Wedevia behandlar. Därför är det viktigt att du läser och förstår denna Dataskyddsinformation.
“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar Wedevia Försäkringsförmedling AB, org nr 559105–2641, samt tjänsten
Insuroguide. Du återfinner vår adress och övriga uppgifter längst ner i detta dokument.
Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR). I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är
Wedevia personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi
är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter enligt gällande
dataskyddslagstiftning. Vi behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska
kunna leva upp till våra skyldigheter och som du som avtalspart också lämnat ditt samtycke enligt denna
Dataskyddsinformation.
Förmedling av en försäkring som leder till avtal förutsätter att Wedevia samlar in, mottar, registrerar och
vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänst eller en försäkringsprodukt kan
avtalas om och förmedlas till dig som kund.
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Wedevias och Tjänstens Kontaktuppgifter
Tjänsten Insuroguide erbjuds via dotterbolaget Wedevia Försäkringsförmedling AB som har
organisationsnummer 559105–2641, och adress:
Gamla Vägen 20A, 644 36 Torshälla i Sverige. Bolaget har godkännande i Sverige från Finansinspektionen
för sin verksamhet för försäkringsdistribution. Institutsnummer 82570.

1. Vilka personuppgifter kommer du att ge oss och vilka personuppgifter
använder vi?
1.1

Information du ger till oss

Du kan komma att ge oss information om dig själv när du använder Tjänsten, när du registrerar dig på
hemsidan, kontaktar oss, eller använder mobilappen. Notera gärna att du endast får ge oss dina egna
personuppgifter när du använder Tjänsten, för att Tjänsten ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt
och inte ge dig någon felaktig information. När du använder Tjänsten, kan den information vi registrerar
vara kontakt- och identifikationsuppgifter.
Genom att registrera dig ger du ditt samtycke till att vi får samla in:
!

Fullständigt namn

!

Födelsedatum

!

Personnummer

!

Adress

!

Registreringsnummer för fordon,

!

Försäkringsnummer,

!

Försäkringsdokument

!

Faktura- och leveransadress,

!

e-postadress,

!

Mobiltelefonnummer

!

Fastighetsid

Vi samlar inte in andra särskilda kategorier av personuppgifter.
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Du kan när som helst ändra din profilinformation såsom dina kontaktuppgifter och annan information
som bör ändras för att du flyttat eller liknande information. Detta gör du genom att gå in på din
användarprofil i Tjänsten.
1.2

Ytterligare information vi samlar in om dig

Vi kan samla in följande information om dig, antingen själva eller via tredje parter, som exempel
Fordonsregistret.
•

Kontakt- och identifikationsuppgifter - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och
leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, ålder, registreringsnummer för bil etc.

•

Information om försäkringar - detaljer angående vissa försäkringar du redan har

•

Information om hur du interagerar med Tjänsten - hur du använder våra Tjänster, tekniska data
såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, personliga preferenser, din interaktion med vår
kundtjänst etc.

•

Enhetsinformation - exempelvis IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem,
plattform och skärmupplösning. För att få mer information om hur vi samlar in information från
din enhet, eller sparar information på din enhet, se Avsnitt 4 och 5 nedan.

•

Tjänstespecifika personuppgifter - inom ramen för vissa av våra Tjänster kan vi hämta in och
behandla ytterligare personuppgifter som inte täcks av kategorierna ovan.

1.3

Vilka personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål, och med vilken rättslig grund?

Beroende på vilka del av Tjänsten du använder kan vi komma att behandla dina personuppgifter för de
ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål. Du kan
se mer specifik information om hur dina personuppgifter behandlas i vissa av våra Tjänster nedan.
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2. Sammanfattning av vår behandling av personuppgifter
Rättslig grund för
behandlingen

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Din personliga profil i Tjänsten samt historik
för köp, kommunikation och eventuella
ärenden.

Rättslig skyldighet

10 år

Nyhetsbrev och riktade annonser

Samtycke

Tills du drar tillbaka ditt samtycke
(Opt-out)

För att administrera ditt köp

Nödvändigt på
grund av avtal

10 år

Utföra och hantera ärende

Nödvändigt på
grund av avtal

3 år

Kommunikation med kundservice

Berättigat intresse

Vi sparar inspelningar i upp till
180 dagar men kan spara i upp till
3 år, i arkiv i separat databas

För felsökning, dataanalys, statistik och
motverka missbruk

Berättigat intresse

3 år

Orderförmedlingsunderlag för
transaktioner

Rättslig skyldighet

10 år

Syftet med behandlingen
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3. Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter
Rätt att bli informerad

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina
personuppgifter. Vi informerar dig genom denna
Dataskyddsinformation, annan information på vår hemsida,
samt genom att svara på frågor från dig via
dataskydd@insuroguide.se

Rätt att få tillgång till din

Du kan begära en kopia av dina personuppgifter om du vill veta

personliga data

vilken information vi har om dig i digital form via Tjänsten

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information
om dig själv.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter till
exempel när det inte längre är nödvändigt att behandla
uppgifterna för det syfte de blev insamlade.
Du kan förstås återkalla ditt samtycke.
Som beskrivs i avsnitt ovan behöver vi dock följa vissa lagar
som hindrar oss från att omedelbart radera vissa uppgifter.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du anser att dina angivna personuppgifter är inkorrekta

av dina personuppgifter

eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att
uppmana oss att stoppa behandlingen.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen,
som är svensk tillsynsmyndighet för Tjänstens
personuppgiftsbehandling.
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Kontrollpanelen i Appen

I Insuroguide-appen tillhandahåller Tjänsten en möjlighet för

(Appen tillgänglig 2021)

dig att skräddarsy dina preferenser för vissa delar av Tjänsten,
till exempel gällande notifieringar eller marknadsföring. Vi
kommer alltid att respektera dina val.

4. Personuppgiftsbehandling för ökad användarupplevelse
Vi är angelägna att du får en positiv användarupplevelse av Tjänsten, att den är effektiv och ger dig
önskat resultat. För att kunna tillhandhålla detta använder vi vissa personuppgifter.
För att kunna ge önskad användarupplevelse behandlar vi dina personuppgifter då du:
7.1

Skapa eller ändra användarkonto

När du använder Tjänsten kan vi komma att fråga efter kontakt- och identifikationsuppgifter som namn,
adress, telefonnummer, e-postadress, och personnummer. Jmf ovan under 1.1. Vi ser gärna att du
identifierar dig med BankID. Vi kommer att spara sådan information i våra system, och när du
återkommer till oss behöver du endast ange vissa kontaktuppgifter, såsom telefonnummer,
e-postadress, postnummer eller personnummer, för att vi ska kunna automatiskt fylla i kvarstående fält
med dina övriga uppgifter.
Automatisk ifyllning av vissa personuppgifter kan göras via förfrågan mot vissa register så som SPAR,
Fordonsregister eller fastighetsregistret.
7.2

Teckna eller söka försäkring

Vi sparar information om försäkringar som du köpt genom våra Tjänster, eller som du annars väljer att ge
oss tillgång till, för att kunna visa denna information för dig, bl. a i din försäkringsportfölj.
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7.3

Återkallande av samtycke

I de fall då Tjänsten behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke
kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, genom att ta bort den uppladdade informationen via för
detta avsedd funktion i Tjänsten .
7.4

Automatiserat beslutsfattande

Tjänsten tar följande beslut som inte har rättsliga följder eller annars inte på liknande sätt i betydande
grad påverkar dig:
•

Förutsäga vilken marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid invända mot
detta och avanmäla dig från marknadsföringen genom att kontakta oss.

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på
liknande sätt i betydande grad påverkar dig genom att kontakta oss på e-postadressen som anges på vår
hemsida: dataskydd@insuroguide.se
7.5

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer att dela dina personuppgifter med de kategorier av mottagare som redogörs för nedan, för
de ändamål som beskrivs nedan. Vilka mottagare vi delar just dina uppgifter med, och för vilka ändamål,
beror på vilka Tjänster du använder. När vi delar dina personuppgifter vidtar vi alla rimliga, legala,
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas med en adekvat
skyddsnivå och i enlighet med gällande lag.
7.6

Leverantörer och underleverantörer

Wedevias kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och underleverantörer vi
använder för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Leverantörer och underleverantörer är
Försäkringsbolag som endast har rätt att behandla de personuppgifter de mottar från Tjänsten för
Wedevias räkning. Exempel på sådana leverantörer är vidare underleverantörer såsom mjukvaru- och
datalagringsleverantörer och vid behov teknik- eller affärskonsulter.
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7.7

Försäkringsbolag samt försäkringsförmedlare

Tjänsten delar personuppgifter med Försäkringsbolag samt försäkringsförmedlare, nedan kallat
(”Försäkringsdistributör”), med vilka vi har försäkringsdistributionsavtal. Dessa bolag har tillstånd att
distribuera försäkringar från Finansinspektionen . När du använder Tjänsten och söker eller tecknar
försäkring. Delas vissa personuppgifter med Försäkringsdistributören. Detta för att vi skall kunna ge dig
prisuppgifter samt att Försäkringsdistributören vid teckning av försäkringen ska ha tillräckliga uppgifter
för att möjliggöra teckningen av försäkringen. Försäkringsdistributören behöver dessa uppgifter för att
kunna administrera köpet, bekräfta din identitet, skicka försäkringsbrev och dokumentation, hantera
frågor och tvister, och för att förhindra bedrägerier. För personuppgifter som delas med ett
Försäkringsdistributören gäller bolagets dataskyddsinformation.
7.8

Företag som tillhandahåller identitetsuppslag och identifiering

Dina personuppgifter kan komma att delas med företag som tillhandahåller data- och identitetsuppslag
såsom Bank-ID, SPAR, Bilregistret och Fastighetsregistret för att verifiera din identitet samt korrektheten
av den data du tillhandahållit. Vi samarbetar aktivt med svenska Bank ID. Observera att dessa bolag kan
komma att behandla din data i enlighet med sin egen dataskyddsinformation.
7.9

Wedeviakoncernen

Din information kan komma att delas med företag inom Wedevia koncernen, baserat på Wedevias
berättigade intresse att bedriva sin verksamhet.
7.10

Sociala medier

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom Facebook eller Twitter kommer dina personuppgifter att
samlas in och behandlas också av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.
7.11

En person som har fullmakt över dina ekonomiska affärer som rör försäkring

Wedevia kan komma att dela dina personuppgifter med en person som har rätt enligt fullmakt, är utsedd
som God Man eller Förvaltare av behörig myndighet eller domstol, att ta del av dina personuppgifter.
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7.12

Myndigheter

Wedevia kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Skatteverket eller
andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller i vissa fall om du har uppmanat oss att
göra det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och
terroristfinansiering.
7.13

Avyttring

För det fall att Wedevia säljer verksamhet eller tillgångar kan Wedevia komma att överlämna dina
personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar, dock att dina
rättigheter enligt denna dataskyddsinformation alltid är tillämpliga.
Om Wedevia eller en väsentlig del av Wedevias tillgångar förvärvas av en tredje part kan personuppgifter
i Tjänsten komma att delas, dock att denna Dataskyddsinformation alltid är tillämplig.

5. Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter inom EU/EES.
8.1

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja
respektive ändamål för vår behandling. Dessa ändamål presenteras i denna Dataskyddsinformation.
Jmf p 2.
Det innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma
att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling
i enlighet med de kvarvarande ändamålen. I synnerhet:
•

Så länge som du accepterat Tjänstens användarvillkor, användning och tills du sagt upp dessa
(genom att via Tjänsten begära att dina personuppgifter tas bort och att ditt konto bli raderat)
kommer vi att behandla de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra Tjänster till dig,
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vilket bland annat inkluderar information om dina tidigare köp av försäkringar.
•

Vi behandlar eventuella inspelade telefonsamtal till Tjänstens kundtjänst i upp till 180 dagar från
dagen för inspelningen.

•

Vi behandlar personuppgifter för ändamålet att efterleva tillämplig lagstiftning, såsom
konsumenträttslagstiftning, lagar och regler som berör försäkringsdistribution,
penningtvättslagstiftning, och bokföringsregler. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig
kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet
upphört.

8.3

Cookies och liknande spårningsteknik

Tjänsten använder cookies i enlighet med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (”LEK”). När
du besöker vår hemsida kommer viss information, som krävs för att Tjänsten ska fungera, lagra data på
din dator i form a s.k. cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras i din webbläsare, mobil eller
surfplatta. Tjänsten lagrar inga personuppgifter i dessa cookies.
8.4

Uppdatering av denna Dataskyddsinformation

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra Tjänster och användarupplevelsen. Det kan innebära
förändringar i befintliga och framtida Tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna
Dataskyddsinformation ofta eller varje gång du använder Tjänsten, eftersom behandlingen av dina
personuppgifter kan ha ändrats sedan din tidigare användning av den.
Wedevia har ett dataskyddsombud. Du kan också nå oss via vår kundservice som kan besvara eller
hänvisa i dataskyddsfrågor. Du kan nå Wedevia via dataskydd@insuroguide.se
Tjänsten följer svensk dataskyddslagstiftning och dataskyddsförordningen. Besök
gärna www.Insuroguide.se för mer information.
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Detaljerad Information som kompletterar
denna Dataskyddsinformation
6. Ändamål och Personuppgifter nödvändiga för att använda Tjänsten
Ändamål

För att administrera kundrelationen
med dig på olika sätt, till exempel för
att administrera ditt köp, göra förfrågan
i centrala register såsom bilregistret

Personuppgifter

Rättslig grund för
databehandlingen

Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om objekt som
ska försäkras, vald försäkring och

Fullgörande av avtal.

innehåll, information om hur du
interagerar med Tjänsten
Kontakt- och identifikationsuppgifter,

Skapa och skicka information till dig i

information, information om

elektroniskt format

försäkringar/tjänster, information om

(inte marknadsföring).

hur du interagerar med Tjänsten, och

Fullgörande av avtal.

tjänstespecifika personuppgifter.
Utföra kundnöjdhetsundersökningar
om våra Tjänster (till exempel efter att
du har kontaktat vår kundtjänst), via epost, sms, telefon eller genom andra

Kontakt- och identifikationsuppgifter,

Wedevia har ett intresse att kunna

kommunikationskanaler.

information om försäkringar/tjänster,

utföra kundnöjdhetsundersökningar

information om hur du interagerar med men kommer alltid att behandla
Du kan invända mot detta när som

Tjänsten, och information om hur du

personuppgifter respektfullt. Din

helst. Du kommer också att få

interagerar med Wedevia.

integritet är viktig för oss.

information om hur du kan avanmäla
dig från detta varje gång du kontaktas
för detta ändamål.
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Vi har ett intresse att hålla Tjänsten
säker.
Vi säkerställer att den behandling det
Förhindra IT-attacker mot Tjänsten,

Kontakt- och identifikationsuppgifter,

här innebär är nödvändig för att

som en del av vår strävan att hålla

information om hur du interagerar med fullfölja det intresset, och vi bedömer

Tjänsten och våra Tjänster säkra.

Tjänsten, samt enhetsinformation.

att vårt intresse överväger din rätt att
inte få dina uppgifter behandlade för
det här ändamålet.

Wedevia har ett intresse i att förbättra
våra Tjänster genom att utbilda våra
medarbetare, granska kvaliteten av
Förbättra våra Tjänster,

våra Tjänster, och dokumentera vad

internutbildning och

som diskuterats mellan dig och

kvalitetsgranskning, och för att
dokumentera vad som diskuterats och

Möjlighet att spela in telefonsamtal.

Tjänstens kundtjänst. Vi säkerställer att
den behandling det här innebär är

bestämts mellan dig och Tjänstens

nödvändig för att fullfölja detta

kundtjänst.

intresse, och vi menar att vårt intresse
överväger din rätt att inte få dina
uppgifter behandlade för det här
ändamålet.
Vad vi delar för personuppgifter
varierar beroende på mottagare. Till
exempel har Tjänsten ett intresse att

Överföra dina personuppgifter till
Försäkringsbolag, leverantörer och
andra mottagare

Alla kategorier av personuppgifter som
listas ovan.

använda utvalda produkt- och
tjänsteleverantörer för att
tillhandahålla våra Tjänster.
Vi kan också ha legala skyldigheter att
dela din data med myndigheter.

Kontakt- och

Tjänsten och andra parter (framförallt

identifikationsuppgifter, information

våra kunder) har berättigade intressen i

om försäkringar/tjänster, information

att risker för Tjänstens verksamhet
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Utföra riskanalys, förhindra

om hur du interagerar med Tjänsten,

hanteras, såsom risker förknippade

bedrägerier, och riskhantering, till

och enhetsinformation.

med bedrägerier. Vi säkerställer att den

exempel genom att verifiera din

behandling det här innebär är

identitet

nödvändig för att fullfölja dessa
intressen.

7. Personuppgifter nödvändiga för vidareutveckling av Tjänsten
Tjänsten har ett intresse att
anonymisera dina personuppgifter för

Kontakt- och
Anonymisera dina personuppgifter för
produktutveckling för att analysera våra
kunders beteenden.

identifikationsuppgifter, information
om försäkringar/tjänster, information
om hur du interagerar med Tjänsten,
enhetsinformation och tjänstespecifika
personuppgifter.

produktutveckling för att analysera
beteenden. Vi säkerställer att den
behandling det här innebär är
nödvändig för att fullfölja det intresset,
och vi menar att vårt intresse övergår
din rätt att inte få dina uppgifter
behandlade för det här ändamålet.
Tjänsten har ett motiverat intresse att
utföra dataanalys för produktutveckling

Kontakt- och

och produkttestning. Vi säkerställer att

Utföra dataanalys för produktutveckling identifikationsuppgifter, information

den behandling det här innebär är

och produkttestning

om försäkringar/tjänster, information

nödvändig för att fullfölja detta intresse,

om hur du interagerar med Tjänsten.

och att vårt intresse övergår din rätt att
inte få dina uppgifter behandlade för
det här ändamålet.
Tjänsten har ett berättigat intresse att

Möjliggöra intern utveckling och

Kontakt- och

research samt för att skapa statistiska

identifikationsuppgifter, information

modeller. Dela avidentifierade resultat om försäkringar/tjänster, information
för forsknings- och

om hur du interagerar med Tjänsten,

produktutvecklingsändamål med våra

enhetsinformation och tjänstespecifika

produktsamarbetspartners

personuppgifter.
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möjliggöra intern forskning och
utvecklingsinsatser samt för att skapa
statistiska modeller. Vi säkerställer att
den behandling det här innebär är
nödvändig för att fullfölja detta intresse,
och att vårt intresse övergår din rätt att

inte få dina uppgifter behandlade för
det här ändamålet.

8. Personuppgifter som är nödvändiga för Regelefterlevnad och för att
skydda Wedevia från legala anspråk
Följa tillämplig lagstiftning,

Kontakt- och

såsom

identifikationsuppgifter, information om

penningtvättslagstiftning och sålda försäkringar/tjänster, information om
redovisningsregler

Följa vid var tidpunkt gällande lagstiftning.

hur du interagerar med Tjänsten.
Tjänsten har ett motiverat intresse att skydda

Skydda Wedevia från legala
anspråk och ta tillvara
Wedevias legala rättigheter.

Alla kategorier av personuppgifter som listas i
ovan under 1.3 ”Vilka personuppgifter kommer
du att ge oss och vilka personuppgifter
använder vi?

Tjänsten från legala anspråk och ta tillvara sina
legala rättigheter. Vi säkerställer att den
behandling det här innebär är nödvändig för
att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse
överväger din rätt att inte få dina uppgifter
behandlade för det här ändamålet.

9. Personuppgifter för marknadsföring
Tjänsten har ett intresse av att kunna
Tillhandahålla marknadsföring och
erbjudanden till dig om våra Tjänster.
Du kan alltid avanmäla dig från detta
genom att kontakta oss.

Kontakt- och identifikationsuppgifter,

tillhandahålla marknadsföring och

information om hur du interagerar med erbjudanden till dig om våra Tjänster. Vi
Tjänsten, information om hur du

säkerställer att den behandling det här

interagerar med Försäkringsbolagens

innebär är nödvändig för att fullfölja det

produkter, och tjänstespecifika

intresset, och att vårt intresse överstiger

personuppgifter.

din rätt att inte få dina uppgifter
behandlade för det här ändamålet.

Bestämma vilken marknadsföring vi ska
tillhandahålla dig. Denna behandling

Kontakt- och identifikationsuppgifter,

Tjänsten har ett motiverat intresse att

information om försäkringar/tjänster,

avgöra vilken marknadsföring vi ska

information om hur du interagerar med tillhandahålla för dig. Vi säkerställer att
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upphör om du avanmäler dig från att ta Tjänsten, enhetsinformation och

den behandling det här innebär är

emot marknadsföring.

nödvändig för att fullfölja det intresset,

tjänstespecifika personuppgifter.

och att vårt intresse överväger din rätt
att inte få dina uppgifter behandlade för
det här ändamålet.
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