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Integritetspolicy  
 

Vi på Ignis Försäkringsförening respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg 

med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Samtliga våra medarbetare har ingått avtal om 

tystnadsplikt. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag mot 

dig. Här beskriver vi översiktligt vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.  

Personuppgiftsansvarig 
IGNIS Försäkringsförening org.nr. 802000-5359 , Box 19071, 104 32  Stockholm. 

Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss 

på personuppgifter@ignis.se. 

Medlemmar 
Vi behöver samla in och registrera ett flertal personuppgifter för att vi ska kunna teckna ett 

försäkringsavtal med dig samt för att vi ska kunna administrera din försäkring. Vi behandlar uppgifter 

såsom: 

- Namn 

- Adress 

- Telefonnummer 

- Mailadress  

- Personnummer 

- Hälsouppgifter i vissa fall 

- Sjukjournaler i vissa fall 

Hur vi har fått dina personuppgifter  
Uppgifterna har vi fått direkt från dig i samband din ansökan om försäkring och medlemskap. 

Hur länge vi sparar uppgifterna 
Vi sparar uppgifterna även efter det att försäkringsavtalet upphört för att säkerställa historiken kring 

avtalet. Sjukjournalerna sparas i maximalt 6 månader efter att försäkringen tecknats. 

Rättslig grund 
För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den 

rättsliga grunden för att bearbeta ovanstående personuppgifter är avtal. 

Delade uppgifter till tredje part 
Ibland delar vi dina personuppgifter med andra så kallade tredjepartsleverantörer som bearbetar 

personuppgifter för vår räkning, till exempel extern bedömare av hälsodeklarationen och extern IT- 

och systemleverantör. För att försäkra oss om att dessa tredjepartsleverantörer inte använder 

personuppgifter i något annat syfte än att fullfölja sina avtal med oss, upprättar vi så kallade 

personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss. 
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Rättelse av personuppgiften 
Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. 

Hyresgäster 
De personuppgifter vi samlar in behöver vi för att kunna administrera ditt hyresavtal. Vi samlar in och 

registrerar bla: 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress  

- Lägenhetsnummer 

Hur vi får dina personuppgifter  
Samtliga uppgifter kommer från dig som hyresgäst. 

Hur länge vi sparar uppgifterna 
De uppgifter som behövs för att administrera ditt hyresavtal sparas så länge det finns ett giltigt 

hyresavtal. Övriga personuppgifter sparas så länge det behövs med hänsyn till annan rättslig 

förpliktelse så som till exempel bokföringslagen, dock som längst i 7 år.  

Rättslig grund 
För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den 

rättsliga grunden för att bearbeta ovanstående personuppgifter är avtal och rättslig förpliktelse. 

Delade uppgifter med tredje part 
Vi har lagt ut hyresförvaltningen med tillhörande hyresadministration på en extern förvaltare. AKIFA 

Förvaltning AB org.nr. 556399-2618. För att försäkra oss om att de inte använder personuppgifterna i 

något annat syfte än att fullfölja sitt avtal med oss, har vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal 

mellan oss. 

Rättelse av personuppgiften 
Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. 

Leverantörer 
De personuppgifter vi samlar in rörande våra leverantörer är endast de uppgifter vi behöver för att vi 

ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Vi samlar in följande uppgifter på kontaktperson i 

företaget: 

- Namn  

- Titel/funktion i företaget 

- Kontaktuppgifter 

Hur vi har fått dina personuppgifter  
Vi har oftast fått uppgifterna direkt av dig, din arbetsgivare eller en kollega.  

Hur länge vi sparar uppgifterna 
Vi sparar dina uppgifter så länge som vi har en yrkesmässig relation med dig och ditt företag. Om det 

kommer till vår kännedom att du inte längre är vår kontaktperson kommer vårt register korrigeras.  

Rättslig grund 
För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den 

rättsliga grunden för att bearbeta ovanstående personuppgifter är avtal. 
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Rättelse av personuppgifter 
Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. 

 

Övriga intressenter 
Branschkollegor, kontakter i yrkesnätverk, samarbetspartners och liknande. 

Vi kan komma att samla in uppgifter om dig som ingår i någon av ovanstående kategorier. Uppgifter 

vi samlar in är: 

- Namn  

- Kontaktuppgifter 

Hur vi har fått dina personuppgifter samt gallringsregler 
Vi har fått personuppgifterna från dig själv, din arbetsgivare eller en kollega. Vi går regelbundet 

igenom dessa uppgifter och raderar när vi vet att en uppgift inte längre är korrekt eller aktuell. 

Rättslig grund 
För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den 

rättsliga grunden kan variera. I de flesta fall kommer det sannolikt vara intresseavvägning. 

Rättelse och radering av personuppgiften 
Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har även rätt 

att få dina personuppgifter raderade om du inte längre vill ingå i ovanstående grupp. 

Registerutdrag 
Du har rätt att få ett registerutdrag från oss som innehåller information om vilka uppgifter vi lagrar 

om dig, varifrån dessa uppgifter kommer, vilket som är vårt ändamål med att behandla uppgifterna 

samt till vilka andra mottagare vi har lämnat ut uppgifter till. 

Begäran om registerutdrag ska ske via mail eller post: 

 personuppgifter@ignis.se 

 Ignis Försäkringsförening, Box 19071, 104 32 Stockholm 

Ett registerutdrag lämnas alltid skriftligt. 

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering 

och datumangivelse för denna integritetspolicy. 
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