PERSONUPPGIFTSPOLICY
SAVR AB, org.nr. 559084-1093, (”SAVR AB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår") är angelägna om aB skydda våra användares personliga
integritet. I denna personuppgiJspolicy ﬁnns informaNon om hur SAVR AB som personuppgiJsansvarig enligt den allmänna
dataskyddsförordningen (”GDPR”) hanterar, använder, skyddar och i övrigt behandlar dina personuppgiJer när du är kund
Nll oss och använder den tjänst som Nllhandahålls av SAVR AB ”SAVR”.

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTER
Med personuppgiJ avses varje upplysning genom vilken du direkt eller indirekt kan idenNﬁeras. Sådan informaNon
inkluderar, men är inte begränsad Nll, diB namn, din adress, diB personnummer eller samordningsnummer, din IP-adress,
din inloggningsinformaNon, din e-postadress och annan informaNon genom vilken du kan idenNﬁeras.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OM DIG, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND
När du registrerar eB konto hos SAVR AB måste du förse oss med vissa personuppgiJer, såsom diB fullständiga namn, epostadress, lösenord, personnummer eller samordningsnummer, telefonnummer och bankkontouppgiJer. För aB
kompleBera och uppdatera namn, adress och personnummer hämtar vi in personuppgiJer från privata- och oﬀentliga
register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR).
PersonuppgiJerna behandlas för aB fullgöra avtalet mellan oss, alltså för aB vi ska kunna Nllhandahålla dig vår tjänst, samt
för vårt berä[gade intresse av aB våra tjänster ska fungera felfriB och av aB kunna marknadsföra oss. Vi använder
personuppgiJerna bland annat för aB:
a) möjliggöra för dig aB logga in på eB säkert säB,
b) möjliggöra för dig aB komma i kontakt med oss samt för oss aB komma i kontakt med dig, t.ex. för aB förse dig med
informaNon som är relevant för våra tjänster,
c) möjliggöra lagring av dina uppgiJer för aB du ska kunna se din användarhistorik och använda SAVR:s
funkNoner,
d) möjliggöra tekniska förändringar för aB förbäBra din upplevelse av SAVR,
e) skicka informaNon om våra tjänster och erbjudanden och annan marknadsföring, samt
f) du ska kunna ingå avtal med våra samarbetspartners enligt vad som anges i våra användarvillkor.
För aB kunna erbjuda en så anpassad applikaNon som möjligt för din enhet samt för aB, vid behov, kunna hantera
supportärenden samlar vi in IP-adress, språk, webbläsare, operaNvsystem och skärmupplösning samt informaNon om när
och hur du använder vår tjänst (inklusive när du senast var inloggad och datum för registrering).
För aB du ska kunna erhålla eB ISK-konto behöver vi samla in yBerligare informaNon från dig såsom inkomstuppgiJ,
sysselsäBning och storlek på planerade investeringar. PersonuppgiJsbehandlingen är nödvändig för aB fullgöra vår räBsliga
förpliktelse, enligt bestämmelserna om penningtväB och ﬁnansiering av terrorism. När diB ISK-konto har öppnats hos vår
samarbetspartner kommer vi aB samla in informaNon om kontot. InformaNonen behövs för aB vi ska kunna fullgöra avtalet
mellan oss.
Vi samlar även informaNon om diB beteende när du använder SAVR, för aB kunna fullgöra vårt berä[gade intresse av aB
förbäBra och eﬀekNvisera våra produkter och vår informaNon Nll kunderna, samt utveckla nya produkter. SAVR AB kan även
komma aB, om deBa har NllåNts i dina inställningar, samla in data om din geograﬁska posiNon (geotagging), data från andra
appar/program och data från cookies. Sådan informaNon behandlas i syJe aB Nllhandahålla dig relevant informaNon såsom,
men inte begränsad Nll, relevanta tjänster och iniNaNv, samt riktad informaNon från oss. Den här behandlingen sker med

stöd av vårt berä[gade intresse av aB kunna marknadsföra oss och skicka dig relevant informaNon. Du kan när som helst
avsäga dig våra marknadsföringsutskick.
SÄKERHET
Vi värnar om din personliga integritet och diB intresse av aB dina personuppgiJer behandlas med största säkerhet. Vi
Nllämpar därför höga säkerhetsstandarder. Vi kommer aB vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för aB säkerställa aB
dina personuppgiJer behandlas säkert och i enlighet med denna personuppgiJspolicy. Det är aldrig helt säkert aB överföra
informaNon via internet och mobila nätverk, varför all överföring sker på egen risk.
Det är även vikNgt aB du tar diB ansvar för aB säkerställa aB din informaNon skyddas. Du ska därför Nllse aB hålla dina
inloggningsuppgiJer Nll SAVR hemliga genom aB exempelvis inte avslöja dem för någon annan.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART
Förutom vad som uBryckligen anges häri kommer vi inte aB dela dina personuppgiJer med någon tredje part eller använda
din e-postadress för oönskade e-postutskick. Eventuella e-postmeddelanden som skickas från oss kommer ske helt i enlighet
med denna personuppgiJspolicy och våra användarvillkor.
Vi kan dock komma aB överföra dina personuppgiJer Nll:
a) våra samarbetspartners som Nllhandahåller diB ISK-konto för aB kunna Nllhandahålla dig avtalad tjänst.
b) andra företag som hjälper oss aB leverera våra tjänster och för aB förbäBra våra tjänster. Vi använder leverantörer som
Nllhandahåller molntjänster för lagring, support, mailutskick, marknadsföringstjänster och analysverktyg.
c) myndigheter, domstolar eller juridiska rådgivare i samband med påståB lagbroB eller misstänkt broB mot villkoren, eller
när vi är skyldiga aB lämna ut eller dela dina personuppgiJer för aB det krävs Nll följd av lag.

BEHANDLING UTANFÖR EU/EES
Vi strävar allNd eJer aB behandla dina personuppgiJer inom EU/EES. Dina personuppgiJer kan dock ibland behöva
överföras Nll företag utanför EU/EES när vi använder oss av en tjänsteleverantör med säte eller server utanför EU/EES.
Du bör känna Nll aB andra regler kan gälla för dina personuppgiJer utanför EU/EES, som ibland kan innebära eB sämre
skydd. Vi väljer dock allNd våra tjänsteleverantörer med omsorg och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för aB säkerställa
aB dina personuppgiJer allNd erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Dessa åtgärder inkluderar aB vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer aB tjänsteleverantörer
beﬁnner sig i eB land som EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå alternaNvt aB företaget, om det beﬁnner sig i USA,
är anslutet Nll Privacy Shield.

INFORMATION PÅ AGGREGERAD NIVÅ (EJ HÄNFÖRLIG TILL NÅGON PERSON)
Vi kan komma aB dela aggregerad demograﬁsk och ﬁnansiell informaNon om våra användare med tredjepartsorganisaNoner
och företag samt med myndigheter. InformaNonen innehåller exempelvis staNsNk relaterad Nll datatraﬁk och aggregerat
sparande. Vi kan också komma aB dela informaNon på aggregerad nivå med tredje parter som ubör analyser för vår räkning
för aB förbäBra SAVR.
När informaNonen är aggregerade kan den inte idenNﬁera enskilda användare och utgör därför inte personuppgiJer enligt
deﬁniNonen i GDPR.

SÅ LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER
SAVR AB sparar dina personuppgiJer bara så länge det är moNverat för ändamålet med behandlingen och raderas eller
avidenNﬁeras (”anonymiseras”) däreJer. Hur länge vi sparar dina personuppgiJer beror på typ av uppgiJ. Samma uppgiJ
kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgiJ sparas för aB lagen kräver det, trots aB den har gallrats bort och
anonymiserats för andra syJen. Dina uppgiJer kommer i så fall bara användas för aB uppfylla dessa skyldigheter.
Vi kontrollerar regelbundet behovet av aB spara dina uppgiJer, med hänsyn Nll Nllämpliga lagkrav och syJet med
behandlingen. Generellt seB sparas dina personuppgiJer under Nden för vårt avtalsförhållande, med andra ord så länge du
har eB akNvt användarkonto hos oss.
Du har allNd möjlighet aB, när som helst på egen hand, lägga Nll eller ändra dina uppgiJer i SAVR samt radera och ta bort
dina uppgiJer i samband med aB du avslutar diB användarkonto, och du ansvarar för aB hålla den informaNon du lämnar
uppdaterad och relevant. Observera aB vissa personuppgiJer är nödvändiga aB behandla för aB vi ska kunna Nllhandahålla
dig vår tjänst, eller för aB lagen kräver det.
PersonuppgiJer som behandlas med diB samtycke som laglig grund raderas om du återkallar diB samtycke eller när dina
uppgiJer anonymiseras. Notera aB deBa dock inte påverkar vår räB aB behandla uppgiJerna innan återkallelsen.

DINA RÄTTIGHETER
Du har räB aB få informaNon om och påverka hur dina personuppgiJer behandlas av oss. Här följer en kort sammanfaBning
av dina rä[gheter:
-

RäF aF få informaMon om och Mllgång Mll din data. Du kan när som helst begära informaNon om vi behandlar
dina personuppgiJer och hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. samt få en kopia av dina
personuppgiJer. Den första kopian du begär får du allNd graNs. Vid upprepade och orimliga förfrågningar om
kopior kan vi dock komma aB ta ut en administraNv avgiJ.

-

RäF aF invända mot behandling. Du har räB aB invända mot aB dina personuppgiJer behandlas för berä[gade
intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa aB det ﬁnns tvingande berä[gade skäl för
fortsaB behandling. Du kan kontakta oss för aB få mer informaNon om den intresseavvägning som har gjorts för
de behandlingar som vi grundar på våra berä[gade intressen.

-

RäF aF radera uppgiVer. Du har räB aB begära aB en uppgiJ om dig raderas om uppgiJen inte längre är
nödvändig för syJet som den samlades in eller på annat säB behandlas för, eller om det saknas laglig grund för
aB behandla uppgiJen.

-

RäF aF räFa felakMga uppgiVer. Du har räB aB begära aB felakNga personuppgiJer om dig räBas. Du har även
räB aB kompleBera ofullständiga personuppgiJer.

-

RäF Mll begränsning. Du har räB aB begära aB behandlingen av dina personuppgiJer begränsas Nlls felakNga
uppgiJer har räBats eller en invändning från dig har hanterats.

-

RäF aF återkalla diF samtycke. Du har räB aB när som helst återkalla eB samtycke som du har lämnat Nll oss.
Notera dock aB det inte påverkar den behandling som ubörts innan återkallelsen.

-

RäF aF ﬂyFa din data. Du har, i vissa fall, räB aB få ut de personuppgiJer som vi behandlar om dig för aB
uppfylla vårt avtal med dig för aB kunna överföra dem Nll en annan personuppgiJsansvarig.

-

RäF aF lämna in klagomål Mll Mllsynsmyndighet. Du har räB aB kontakta och lämna in klagomål hos
DatainspekNonen om du anser aB dina personuppgiJer har hanterats felakNgt av oss. Läs mer
på www.datainspekNonen.se. Du kan även höra av dig Nll Nllsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du begär aB vi ska begränsa eller radera dina personuppgiJer kan det påverka eller hindra viss användning av våra
tjänster. Du bör även känna Nll aB det kan ﬁnnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rä[gheter. T.ex. kan räBsliga
skyldigheter hindra eller ge oss räB aB inte lämna ut, radera eller ﬂyBa delar av dina uppgiJer.

COOKIES
Den hemsida på vilken SAVR Nllhandahålls använder cookies. Cookies används för aB möjliggöra bäBre funkNon samt samla
in staNsNk om användandet av SAVR. Du kan stänga av cookies i din enhet. Du är naturligtvis fri aB göra det men det ﬁnns en
risk aB du då inte kommer kunna använda SAVR på det säB som är avseB.
Vi använder oss av både av nödvändiga och icke-nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies behövs för aB hemsidan ska
fungera korrekt. De används för aB de spara de inställningar och val som användaren gjort samt lagring av förifyllda
uppgiJer. AnalyNska cookies samlar in informaNon om antal besökare och hur våra besökare använder hemsidan, för aB
hjälpa oss aB förbäBra den och dess innehåll. Marknadsföringscookies ser Nll aB det visas relevant annonsering.
Typ och syVe

VarakMghet

pno

Förstapartscookie, som sparar diB personnummer så du inte
behöver ange det vid återkommande inloggning.

En månad.

intercom-id-*

Förstapartscookie, som sparar en unik och anonym idenNﬁerare
av varje unik besökare av vår tjänst.

Nio månader.

intercom-session-*

Förstapartscookie, som sparar en unik idenNﬁerare för varje
användarsession så aB kommunikaNonen mellan vår chaBsupport i tjänsten och kund fungerar korrekt. Förnyas vid varje
ny session.

En vecka.

laravel_session /
XSRF-TOKEN

Förstapartscookie, som används för aB idenNﬁera och lagra
informaNon om en användares besök samt aB ge skydd mot så
kallad cross-site request forgery. Förnyas vid varje ny session.

En Nmme.

Fomo

Tredjepartscookie, som styr vilka annonser som ska visas.

En månad.

_hjid

Förstapartscookie, som sparar en unik idenNﬁerare för varje
användarsession. DeBa gör aB webbplatsen kan få informaNon
om besökarens beteende för staNsNska ändamål.

EB år.

_hjIncludeInSample

Förstapartscookie, som låter Hotjar veta om besökaren ingår i
exemplet som används för aB generera kanaler.

EB år.

_ajs_anonymous_id

Förstapartscookie, som används av Segment för aB idenNﬁera
besökare anonymt och spåra deras användarbeteende på
webbplatsen, vilket hjälper oss aB bäBre förstå hur kunder/
besökare använder webbplatsen.

EB år.

_ajs_group_id

Förstapartscookie, som används av Segment för aB idenNﬁera
besökare anonymt och spåra deras användarbeteende på
webbplatsen, vilket hjälper oss aB bäBre förstå hur kunder/
besökare använder webbplatsen.

EB år.

_ajs_user_id

Förstapartscookie, som används av Segment för aB idenNﬁera
besökare anonymt och spåra deras användarbeteende på
webbplatsen, vilket hjälper oss aB bäBre förstå hur kunder/
besökare använder webbplatsen.

EB år.

mp_*_mixpanel

Tredjepartscookie, som ställs in av Mixpanel AnalyNcs för aB
hjälpa oss aB förstå hur besökare använder webbplatsen så aB
vi kan förbäBra upplevelsen.

EB år.

Nödvändiga cookies

AnalyMska/marknadsföringscookies

_qp

Tredjepartscookie, som hjälper Nll aB leverera vår annonsering
Nll personer som redan har besökt vår webbplats när de är på
Facebook eller en digital plarorm som drivs av Facebook
AdverNsing.

Tre månader.

_ga

Tredjepartscookie, som sparar en unik idenNﬁerare som
används för aB generera staNsNska uppgiJer om hur besökaren
använder webbplatsen.

Två år.

_gat

Tredjepartscookie, som används för aB opNmera/begränsa
antalet förfrågningar Nll Google AnalyNcs.

En dag.

_gid

Tredjepartscookie, som används för aB gruppera
användarbeteendet för varje användare.

En dag.

LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR
SAVR kan innehålla länkar Nll och från hemsidor som Nllhör tredje part. Om du följer en länk Nll någon av dessa hemsidor
ber vi dig observera aB dessa hemsidor har sina egna personuppgiJspolicyer avseende integritet och
personuppgiJsbehandling, och aB vi inte under några omständigheter ansvarar för dessa hemsidor eller deras respekNve
personuppgiJspolicyer. Vi uppmanar dig därför aB kontrollera bestämmelser om personuppgiJsbehandling på respekNve
hemsida innan du lämnar ut några personuppgiJer.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Vi kan, från Nd Nll annan, komma aB ändra denna personuppgiJspolicy. Alla ändringar träder i kraJ per automaNk tre[o
(30) dagar eJer aB de publicerats och du meddelats om ändringen. Om vi gör ändringar i personuppgiJspolicyn som
bedöms vara nödvändiga för aB uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, kan den nya
personuppgiJspolicyn gälla omedelbart eJer aB den publicerats i SAVR.

KONTAKT
Om du vill få kontakt med oss, exempelvis för aB ställa frågor avseende denna personuppgiJspolicy, eller för aB lämna
meddelanden enligt ovan, görs deBa enklast genom aB skicka eB e-postmeddelande Nll legal@savr.com. Det går även bra
aB skicka brev Nll följande adress: SAVR AB, aB. Daniel Aarenstrup, Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm.

TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Svensk lag ska Nllämpas på denna personuppgiJspolicy. Tvist med anledning av personuppgiJspolicyn ska avgöras av svensk
allmän domstol med Stockholms NngsräB som första instans.

