PRIVACY POLICY
Vi, SAVR AB, org.nr. 559084-1093, är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet. Vi åtar oss
därför att följa denna privacy policy (“Policy”). I denna Policy finns information om hur vi hanterar, använder och
skyddar dina personuppgifter. Denna Policy är ett komplement till våra användarvillkor. För det fall det skulle
föreligga motstridigheter mellan denna Policy och våra användarvillkor, ska användarvillkoren ha företräde.

ALLMÄNT OM DINA PERSONUPPGIFTER
Genom att använda tjänsten SAVR bekräftar du att du har förstått och samtyckt till villkoren i denna Policy. “Personuppgifter” betyder i denna Policy, all information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras. Sådan information inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress, ditt personnummer eller samordningsnummer, din
IP-adress, din inloggningsinformation, din e-postadress och annan information genom vilken du kan identifieras.
Vi är, såvida inte annat anges, personuppgiftsansvarigt i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för behandling
av Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi på annat sätt samlar in om dig. Dina Personuppgifter behandlas
i det övergripande syftet att kunna tillhandahålla SAVR. De närmre syftena för behandlingen av dina Personuppgifter
framgår nedan i denna Policy. Genom att registrera ett användarkonto samtycker du till att behandling av Personuppgifter sker i sådana syften.
Du har rätt att få reda på vilka Personuppgifter om dig som behandlas av oss. Du har även rätt att återkalla det samtycke som du lämnat avseende behandling av Personuppgifter. En sådan återkallelse innebär dock att du även avslutar ditt användarkonto. Återkallelse av samtycke respektive förfrågan om att ta del av uppgifter, ska ske skriftligen
till en av de adresser som anges i denna Policy.

INSAMLAD DATA
När du registrerar ett konto i SAVR måste du förse oss med vissa Personuppgifter, såsom ditt fullständiga namn, epostadress, lösenord, personnummer eller samordningsnummer, telefonnummer och bankkontouppgifter. Sådana
Personuppgifter som du lämnar behandlas i syfte att:
a)

möjliggöra för dig att logga in på ett säkert sätt,

b)

möjliggöra för dig att komma i kontakt med oss samt för oss att komma i kontakt med dig,

c)

möjliggöra lagring av dina uppgifter för att du ska kunna se din användningshistorik och använda SAVR:s
funktioner, och

d)

möjliggöra tekniska förändringar för att förbättra din upplevelse av SAVR, samt

e)

du ska kunna ingå avtal med våra samarbetspartners enligt vad som anges i våra användarvillkor.
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Utöver information som du förser oss med så inhämtar vi Personuppgifter från privata- och offentliga register, t.ex.
statens person- och adressregister (SPAR). Detta gör vi för att komplettera och uppdatera de Personuppgifter vi
behöver för att tillhandahålla SAVR.
SAVR kan komma att, om detta har tillåtits i dina inställningar, samla in data om din geografiska position (Geotagging), data från andra appar/program och data från cookies. Sådan information behandlas i syfte att tillhandahålla dig
relevant information, såsom, men inte begränsad till, relevanta tjänster och initiativ, samt riktad information från oss.
Du har alltid möjlighet att, när som helst på egen hand, lägga till eller ändra dina uppgifter i SAVR samt radera och ta
bort dina uppgifter i samband med att du avslutar ditt användarkonto, och du ansvarar för att hålla den information
du lämnar uppdaterad och relevant.
Om du inte uttryckligen begär att dina Personuppgifter raderas kan de finnas kvar i våra system och behandlas även
efter att ditt användarkonto avslutats, om så krävs enligt lag eller annars är nödvändigt. Vi kommer inte att behålla
dina Personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften som listats ovan.

SÄKERHET
Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina Personuppgifter behandlas med största säkerhet.
Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Policy. Det är dessvärre aldrig helt säkert
att överföra information via internet och mobila nätverk, varför all överföring sker på egen risk.
Det är även viktigt att du tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Du ska därför tillse att hålla
dina inloggningsuppgifter till SAVR hemliga genom att exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Förutom vad som uttryckligen anges häri eller i våra användarvillkor kommer vi inte att sälja, dela eller hyra ut dina
Personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-postadress för oönskade e-postutskick. Eventuella epostmeddelanden som skickas från oss kommer ske helt i enlighet med denna Policy och Villkoren.
Vi kan dock komma att överföra dina Personuppgifter till:
a)

våra samarbetspartners som tillhandahåller ditt ISK-konto, i syfte att tillhandahålla SAVR, och

b)

myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot villkoren, eller när vi är skyldigt att lämna ut eller dela dina Personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter
enligt lag.

Alla Personuppgifter kan lämnas ut till våra samarbetspartners i syfte att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Detta
inkluderar, men är inte begränsat till, namn, adress, e-postadress, personnummer eller samordningsnummer samt
bankkontouppgifter.
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INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG TILL NÅGON PERSON)
Vi kan komma att dela aggregerad demografisk och finansiell information om våra användare med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda användare. Informationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik och aggregerat sparande. Vi kan också
komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för vår räkning för att förbättra SAVR. Denna information används endast på aggregerad nivå, och kopplas inte till Personuppgifter.

COOKIES
Den hemsida på vilken SAVR tillhandahålls använder cookies. Cookies används för att möjliggöra bättre funktion
samt samla in statistik om användandet av SAVR. Du kan stänga av cookies i din enhet. Du är naturligtvis fri att göra
det men det finns en risk att du då inte kommer kunna använda SAVR på det sätt som är avsett.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR
SAVR kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa
webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna policyer avseende integritet, och att vi inte
under några omständigheter ansvarar för dessa hemsidor eller deras respektive policyer. Vi uppmanar dig därför att
kontrollera bestämmelser om personuppgiftshantering på respektive webbplats innan du lämnar ut några Personuppgifter.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Vi kan, från tid till annan, komma att ändra denna Policy. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar
efter att de publicerats och du meddelats om ändringen. Om vi gör ändringar i Policyn som bedöms vara nödvändiga
för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, kan den nya Policyn gälla omedelbart
efter att den publicerats i SAVR.

KONTAKT
Om du vill få kontakt med oss, exempelvis för att ställa frågor avseende denna Policy, eller för att lämna
meddelanden enligt ovan, görs detta enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till legal@savr.com. Det går
även bra att skicka brev till följande adress: SAVR AB, Regeringsgatan 65 3 tr c/o SUP46, 111 56 Stockholm.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska tillämpas på denna Policy. Tvist med anledning av Policyn ska avgöras av svensk allmän domstol med
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Stockholms tingsrätt som första instans.

