
Bilaga 1 – Information om behandlingen av  
dina personuppgifter så som firmatecknare
Preem AB (publ) • Mars 2018 • Sida 1 

Preem AB (”vi”) är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi 
behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande person- 
uppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina 
personuppgifter. Lite längre ner finns också information om dina rättigheter gentemot  
oss som personuppgiftsansvariga och kontaktuppgifter till oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig som du som firmatecknare anger i ansökan 
om SÅIFA-kort dvs. ditt namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer samt om du 
tillhör en enskild firma, uppgifter om ditt firmanamn, företagets organisationsnummer och 
adress. Utöver detta behandlar vi även information om din firmateckningsrätt. Beroende på 
hur du väljer att ingå avtal med oss behandlar vi även din elektroniska signatur (elekt-
roniskt avtal), din fysiska signatur (skriftligt avtal) eller en röstinspelning av dig (muntligt 
avtal). Samtliga dessa uppgifter benämns dina ”personuppgifter”.

Vem samlas personuppgifterna in från?
Personuppgifterna samlas in direkt från dig i samband med att du fyller i ansökan om 
SÅIFA-kort för ditt företags räkning, från kreditupplysningsföretag samt genom firmateck-
narkontroll (se varför under nästa rubrik).

Vi kan också, i syfte att hålla dina uppgifter uppdaterade, komma att komplettera 
personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. sker 
uppdatering av fordonsuppgifter med hjälp av Transportstyrelsens register och uppdater-
ing av enskild näringsidkares adressuppgifter med hjälp av Basun & SCB. 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar ditt namn och personnummer, i kombination med användning av BankID (vid 
elektroniskt avtal) eller i kombination med kontrollfrågor (vid muntligt avtal), för att vi ska 
kunna styrka din identitet och för att kontrollera att du är firmatecknare för företaget du 
ansöker om SÅIFA-kort för. Firmatecknarkontrollen görs genom att vi via en sökning på 
ditt personnummer kontrollerar att du står som firmatecknare i Bolagsverkets register och i 
företagets registreringsbevis. Efter att din firmateckningsrätt har bekräftats genomför vi en 
kreditupplysning på ansökande företag. Om du inte lämnar ditt namn och personnummer 
till oss i din ansökan kan du inte ingå avtal med oss för företagets räkning.

Om du i samband med din kortansökan även registrerar ditt företag för medlemskap i 
vårt kundprogram SÅIFA Rewards, behandlar vi även ditt namn, personnummer och dina 
kontaktuppgifter (email/telefonnummer) för att kunna erbjuda dig som firmatecknare 
tre månaders gratis sjukvårdsförsäkring via vår samarbetspartner Försäkringsutveckling 
Sverige AB (”FUAB”), såvida du inte tackat nej till denna tjänst. FUAB, som själva är 
personuppgiftsansvariga för sådana personuppgifter kommer att, då de registrerar dig i 
deras system, lämna ytterligare information till dig om deras behandling.

Ditt namn, e-postadress, telefonnummer samt, om du tillhör en enskild firma företagets 
firmanamn och adress, kommer även att behandlas för att vi ska kunna behandla ditt 
företags kortansökan, komma i kontakt med ditt företag och företagsrepresentant, erbjuda 
företaget rabatter, erbjuda vårt produktutbud och stationsnät och skicka relevant informa-
tion och erbjudanden, registrera ditt företags medlemskap i SÅIFA Rewards förmånspro-
gram samt för att därefter erbjuda ditt företag de förmåner som följer av medlemskapet 
och för att vi i övrigt ska kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av vårt avtal med 
ditt företag.

Varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen, dvs. för att vi ska 
kunna genomföra en korrekt identifikation av dig som firmatecknare, göra en kreditup-
plysning på företaget, behandla din kortansökan, komma i kontakt med ditt företag och 
företagsrepresentant, för att erbjuda ditt företag rabatter samt vårt produktutbud och 
stationsnät, för att skicka relevant information och erbjudanden och för att vi i övrigt ska 
kunna fullgöra våra skyldigheter med anledning av vårt avtal med ditt företag, grundas på 
en intresseavvägning.

Så här tänkte vi:
Vi har ett intresse av att kunna administrera ditt företags ansökan och för att kunna hålla 
dig som kund informerad om vårt stationsnät, våra produkter och tjänster och ge dig 
information och erbjudanden som kan vara av intresse för ditt företag. De personuppgifter 
vi använder är inte av känslig natur, vi bedömer därför att vårt intresse av att administre-
ra ditt företags ansökan och för att skicka relevant information och erbjudanden till ditt 
företag överväger ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa 
ändamål. Vi har gjort bedömningen att vi har, vad lagen kallar, ett ”berättigat intresse”.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
• Preem AB och FUAB.Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säker-

hetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig 
åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. 
Endast personer hos Preem AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet 
med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer att dela dina personuppgifter (dvs. ditt namn, personnummer och 
kontaktuppgifter) med Försäkringsutveckling Sverige AB (”FUAB”) som kommer att 
behandla dina personuppgifter för att erbjuda sjukvårdsförsäkring och intäkts-
försäkring under förutsättning att du har inte har avstått från att registrera företaget 
för medlemskap i kundprogrammet SÅIFA Rewards.

• Leverantörer och samarbetspartners till oss. Vi delar endast dina personuppgifter 
till någon av våra samarbetspartners (som du hittar på preem.se/foretag/vara-kort/
saifakort/saifa-rewards) om du själv väljer att ta del av det erbjudande som samar-
betspartnern erbjuder. Om du inte vill ta del av våra samarbetspartners erbjudanden 
så har de alltså aldrig tillgång till dina personuppgifter. I de fall en myndighet så 
kräver, har vi även en skyldighet att lämna ut de uppgifter som myndigheten ber att 
få ta del av.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt medlemssystem så länge som ditt företag 
är medlemmar i SÅIFA Rewards. Efter att företaget valt att avsluta medlemskapet i SÅIFA 
Rewards raderas dina personuppgifter från vårt medlemssystem, men i övrigt sparar vi 
dina personuppgifter så länge som ditt företag fortfarande har ett giltigt SÅIFA-kort. Vi kan 
därefter behöva spara dina personuppgifter i upp till 3 år.

Vilka är dina rättigheter?
Preem AB (publ.), org. nr. 556072-6977, med adress Warfvingesväg 45, 112 51 Stockholm, 
är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att 
vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande 
personuppgiftslagstiftning. Erik Öhman är dataskyddsombud och kontaktas på  
dpo@preem.se.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en 
kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i 
vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre 
är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att 
invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personup-
pgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt 
att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en 
annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla 
sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetsskydds- 
myndigheten) som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss på 
dpo@preem.se eller per brev till adressen ovan.


