Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB

DATASKYDDSPOLICY
Denna dataskyddspolicy förklarar hur G&W Kapitalförvaltning AB samlar in och använder dina
personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss gällande hanteringen av
personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Dataskyddspolicyn är framtagen i
enlighet med Europeiska Unionens direktiv General Data Protection Regulation (”GDPR”) som
träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU
Personuppgiftsansvarig är G&W Kapitalförvaltning AB organisationsnummer: 556549-4613
(nedan ”G&W”). Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett
säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

Vilka personuppgifter vi samlar in
G&W behandlar både personuppgifter som du lämnar in själv och sådana uppgifter som kan
komma att inhämtas från andra källor som är nödvändiga för att kunna utföra den tjänst ni har
anlitat oss för och för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund samt kunna vidta
åtgärder på din begäran. Vi kan även spela in eller på annat sätt dokumentera och spara
telefonsamtal, e-post och annan interaktion och kommunikation som du haft med oss.
Nedan ser du vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka
personuppgifter som kan ingå i dessa kategorier.
KATEGORI AV PERSONUPPGIFT

Identifierings- och kontakt uppgifter

Kund uppgifter

Kundkännedom och
marknadsövervakningsuppgifter

EXEMPEL PÅ PERSONUPPGIFT
Namn, adress, e-postadress, personnummer,
telefonnummer, befattning, kopior av pass,
ID och körkort.
Depåuppgifter, uppgifter om kunskap och
erfarenhet av finansiella instrument,
ekonomisk situation samt mål med
investeringen
Uppgifter för uppnående av kundkännedom i
syfte att förhindra penningtvätt eller
finansiering av terrorism såsom information
om verklig huvudman, affärsförhållandets
syfte och art, uppgift om eventuell PEP,
medlens ursprung, löpande transaktioner.

Vi är måna om att personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella. Vid inhämtandet av
personuppgifter genomförs lämpliga kontroller för att verifiera uppgifternas riktighet. Uppgifter
kontrolleras och uppdateras därefter löpande genom regelbunden kontakt med våra kunder.

Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter och på vilken laglig
grund
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser,
samt för att ge dig erbjudanden, rådgivning och annan service.
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Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla
personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera,
administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtal.
Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för att uppfylla de rättsliga
förpliktelser och krav vi har enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.
Personuppgifter kan också komma att behandlas i samband med marknadsföring och
kundanalyser (s.k. berättigat intresse). Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och
optimera våra erbjudanden.
Slutligen kan det finnas tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla personuppgifter.
Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla
samtycket.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är en central del i hur vi gör
affärer. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder
för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring
och förstöring.

Dina rättigheter
Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har
följande rättigheter:
1.
2.
3.
4.
5.

begära åtkomst till dina personuppgifter som vi har om dig
begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift
begära radering av eller begränsning av behandlingen av personuppgifter
invända mot behandlingen
under vissa förutsättningar, och om G&W behandlar personuppgifter med stöd av avtal
eller samtycke, få ut de personuppgifter från G&W som du själv har tillhandahållit till G&W
och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt
möjligt (dataportabilitet).

Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av G&W i det enskilda fallet. I vissa fall kan
G&W inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna
behöver sparas på grund av avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning. Till följd av
lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig
under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig
skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

Tredje part
G&W använder tredjepartsleverantörer för utförande av ett antal olika tjänster. För att kunna
erbjuda vår tjänst till er behöver vi i särskilda fall dela personuppgifter med vissa av dessa
leverantörer. Enbart personuppgifter som krävs för utförande av våra tjänster får delas. Följande
krav ställs på tredjepartsleverantörer för att de ska få lagra och/eller behandla våra kunders
personuppgifter:



de måste omfattas av en integritetsstandard som är likvärdig med denna policy;
de följer nationella och internationella dataskyddslagar och förordningar;
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deras behandling av personuppgifter regleras i ett skrivet avtal;
detta avtal förbjuder tredjepartsleverantören från att använda personuppgifterna i eget
syfte

Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har rättslig skyldigheter
att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

Cookies (kakor)
Vår hemsida www.gwkapital.se lagrar data om dig som användare i form av en ”cookie” för att
förbättra läsupplevelsen och användarvänligheten. Du kan när som helst ta bort våra cookies
genom att ändra dina inställningar i din webbläsare.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för
eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10
år. Andra tidsfrister kan gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av
avtalsförhållandet och är för att G&W ska uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis
preskription (10 år), motverkande av penningtvätt (5 eller 10 år) och bokföringsregler (7 år).

Kontakta oss
Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga
information eller om du vill veta mer om, eller begära att vi gör ändringar i, blockerar eller
raderar dina personuppgifter kan du skriva till oss på följande adress:
Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB
Att: GDPR ansvarig
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
eller info@ gwkapital.se
Du kan vända dig till Datainspektionen/Integrationsmyndigheten avseende frågor som rör
personuppgiftbehandling.
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