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Allmänt
Teknik Innovation Norden Fonder AB, org. 559190-9600 ("Bolaget"), har tagit fram denna integritetspolicy med
anledning av Europeiska Unionens förordning General Data Protection Regulation EU 2016:679 (”GDPR”).

Bolaget
Föremålet för Bolagets verksamhet är att, i egenskap av fondbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
driva fondverksamhet.

Personuppgiftshantering
Bolaget är personuppgiftsansvarig.
Teknik Innovation Norden Fonder AB
Riddargatan 23
11457 Stockholm
Tel nr: + 46 8 520 277 44
www.tinfonder.se
För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss på kund@tinfonder.se.

Information om vår behandling av personuppgifter
Bolaget är angeläget om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert
sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter
avseende kunder, potentiella och gamla kunder, leverantörer, personer som söker anställning samt i
marknadsföringssyfte.
Information om Bolagets behandling av personuppgifter inom ramen för respektive område och funktion framgår
nedan.
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Kunder/potentiella kunder – ändamål och laglig grund
Bolagets kunder består till övervägande del av juridiska personer men fysiska personer förekommer i en begränsad
omfattning.
Bolaget behandlar personuppgifter för följande ändamål (syften):
•

•
•

•

•
•

Kundkännedom.
o När en kund köper fondandelar i Bolagets fonder behöver vi genomföra åtgärder för
kundkännedom. Detta gör vi baserat på våra rättsliga förpliktelser enligt lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta då det åligger oss att uppnå och
upprätthålla kundkännedom om våra kunder. Vi är bland annat skyldiga att inhämta och lagra
information gällande kundens placeringshorisont, riskvilja, varifrån insatt kapital kommer samt dess
ursprung och en persons status som ombud/företrädare för en juridisk person.
o Vi kommer även, grundat i vikten av att säkerställa en säker identifiering, använda ditt
personnummer i kundkännedomssyfte.
Nyhetsbrev. Om du har samtyckt till det, kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka vårt
nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Marknadsföring.
o Vi marknadsför oss på sociala medier genom användning av målgrupper. Med det menas att vi inte
själva innehar personuppgifter för detta syfte, men använder oss av sociala medier såsom Facebook
för riktad annonsering till relevant målgrupp. Detta gör vi med stöd i vårt berättigade intresse av att
kunna marknadsföra oss mot personer som vi tror är intresserade av våra produkter. Uppgifter
insamlade från cookies och liknande tekniker på vår hemsida kan användas för att återmarknadsföra
oss på sociala medier, om du har gett oss ditt samtycke när du besökte vår hemsida.
o Mot representanter för potentiella kunder. Om du innehar en roll som exempel rådgivare hos en
potentiell kund till oss kommer vi att använda dina personuppgifter för att kontakta och
kommunicera med dig i marknadsföringssyfte, grundat i vårt berättigade intresse av att kunna
marknadsföra oss mot relevanta bolag.
Administrering av investerarevents. Om du har samtyckt till det, kommer vi att använda dina
kontaktuppgifter för att kunna bjuda in till investerarevents. Anmäler du dig till eventet kommer vi att
använda de uppgifter som krävs för att kunna planera, administrera och hålla i eventet, baserat på vårt
berättigade intresse av att kunna leverera det event som du anmält dig till.
Utredning av tillämpning av amerikansk skatterätt. Bolaget kommer också utreda om du som kund är
föremål för beskattning enligt amerikansk rätt. Den lagliga grunden för detta är uppfyllande av det avtal vi
har ingått med dig som kund (våra fondbestämmelser).
Förbättring av våra tjänster. Information från cookies och liknande tekniker används för att kunna analysera
beteenden på vår hemsida, i syfte att kunna utveckla och förbättra den, om du har gett oss ditt samtycke
till det.

Bolaget hanterar följande kategorier av personuppgifter för dessa ändamål.
När kund utgörs av en juridisk person:
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktperson hos
kund , firmatecknare och anställda,
Finansiella uppgifter som bankkontouppgifter och depåuppgifter,
Uppgifter om verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman såsom namn, adress och personnummer,
Uppgifter såsom namn, yrke/funktion, relation, geografisk position, personnummer till kundens verkliga
huvudman eller alternativa huvudman,
Uppgifter om ”PEP”, närmare bestämt uppgifter om familjemedlem eller känd medarbetare till person som
utgör en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) eller de senaste 18 månaderna varit en PEP
Kommunikation oss emellan
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•

Information från cookies och liknande tekniker, såsom IP-adress och beteendedata

När klient utgörs av en fysisk person:
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer och e-postadress,
Finansiella uppgifter som bankkontouppgifter och depåuppgifter,
Uppgifter såsom namn, yrke/funktion, relation, geografisk position, personnummer om kunden,
familjemedlem eller känd medarbetare till person utgör en PEP eller de senaste 18 månaderna varit en PEP
Kommunikation oss emellan
Information från cookies och liknande tekniker, såsom IP-adress och beteendedata

Jobbsökande – ändamål och laglig grund
Bolaget behandlar personuppgifter när det hanterar ansökningar, intervjuer och beslutar i ett
rekryteringsförfarande. Ändamålet med behandlingen är att Bolaget ska kunna anställa personer med rätt
egenskaper till ledig befattning.
Bolaget behandlar personuppgifter för följande ändamål (syften):
•
•
•
•

•
•

Administrering av inkommande ansökningar. I syfte att kunna administrera och hantera inkommande
ansökningar behandlar vi din ansökan baserat på vårt berättigade intresse av att kunna ha en strukturerad
ansökningsprocess.
Urvalsprocess. I vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera om du är rätt person för oss, kommer vi att
behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Detta innefattar även att hitta lämpliga
kandidater genom så kallad uppsökande rekrytering eller om vi får en rekommendation om dig.
Kommunikation. Dina kontaktuppgifter samt innehållet i vår kommunikation kommer vi att behandla baserat
på vårt berättigade intresse av att effektivt kunna kommunicera med våra potentiella och aktuella
jobbsökande.
Försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi kommer att spara dina personuppgifter om vi bedömer det nödvändigt
för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk såsom en diskrimineringstalan. Detta sker i vårt berättigade
intresse av att kunna ha kvar information om ex. rekryteringsprocessen för att kunna försvara oss vid ett
eventuellt anspråk.
Kunna kontakta och eventuellt överväga dig för andra tjänster hos oss. Om du inte gick vidare i den
rekryteringsprocess du var med i kommer vi att, grundat i vårt (och vad vi tror även är ditt) berättigade
intresse av att kunna överväga dig för andra relevanta roller hos oss att spara dina personuppgifter.
I tillämpliga fall – om du har gett oss ditt samtycke. Om du exempelvis ger oss känsliga personuppgifter
såsom hälsoinformation under rekryteringsprocessen behandlar vi dessa personuppgifter med ditt
samtycke. Vi efterfrågar inte dessa typer av uppgifter, men vill du ge oss dem gör du det frivilligt med ett
samtycke.

Bolaget hanterar följande kategorier av personuppgifter för dessa ändamål.

Kategorier av personuppgifter
•
•
•
•
•
•

Kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer till den sökande,
I förekommande fall, fotografi på den sökande,
Uppgifter om sökandens tidigare arbetslivserfarenhet,
Kommunikation med den sökande,
Anteckningar från intervjuer, samt
Kontaktuppgifter till eventuella referenser som lämnas av den sökande.
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Leverantörer – ändamål och laglig grund
Bolaget behandlar personuppgifter om representanter för leverantörer för följande ändamål (syften):
•
•
•

Redovisning. Grundat i vår rättsliga förpliktelse enligt bokföringslagen (1999:1078) att upprätthålla korrekt
bokföring och redovisning kommer vi när så behövs behandla personuppgifter.
Betalning. För att kunna uppfylla vårt avtal med våra leverantörer kommer vi att behandla de
personuppgifter som behövs för att hantera betalning, exempelvis referenser på fakturor.
Kommunikation. Grundat i vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera potentiella leverantörer samt
effektivt kunna kommunicera med befintliga leverantörer använder vi kontaktuppgifter och innehållet i vår
kommunikation.

Bolaget hanterar följande kategorier av personuppgifter för dessa ändamål.
Kategorier av personuppgifter
•
•
•

Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-post och postadress.
Organisationsuppgifter, såsom titel och rätt att teckna firman
Kommunikationsdata

Mottagare av personuppgifter
De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bolagets anställda, Bolagets externa IT-leverantör,
systemleverantör för utskick av nyhetsbrev, systemleverantör för tidsredovisning och fakturering, leverantör av
ekonomi- och redovisningstjänster, systemleverantör för hantering av CV samt tredjepartsleverantörer som för
utförande av olika tjänster. Enbart personuppgifter som krävs för utförande av våra tjänster får delas.
Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras endast så länge som det krävs med behandlingen eller så länge som vi måste lagra dem enligt
lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att personuppgifterna inte längre kan kopplas till dig.
De personuppgifter som insamlats inom ramen för åtgärder för kundkännedom behåller Bolaget under pågående
klientförhållande och därefter under fem-tio år från avslutat kundförhållande.
Lagring av personuppgifter sker också i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller
för att försvara rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifter i sju år efter avslutad kundrelation.
Uppgifter om jobbsökande lagras generellt sett under rekryteringsprocessen, men vi sparar även personuppgifter
om de jobbsökande som inte har gått vidare i processen i max 12 månader för att kunna överväga dem för framtida
andra tjänster. Vi lagrar även uppgifter från rekryteringsprocessen i 2 år för syftet att kunna försvara oss mot
diskrimineringsanspråk.
Personuppgifter om leverantörer sparas under avtalstiden.
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Den registrerades rättigheter
Kunder har rätt att begära att de personuppgifter som finns registrerade hos oss raderas (”rätten att bli bortglömd”).
Ett samtycke för lagring av personuppgifter kan alltid återkallas. Skulle kunden begära detta kommer vi att radera
personuppgifterna på ett säkert sätt utan onödiga dröjsmål. Dock kan vissa uppgifter inte raderas förrän
kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar.
Om du ångrar dig angående ett samtycke du har gett finns det ett enkelt förfarande i de flesta webbläsare som gör
det möjligt för dig att neka cookies eller ger dig valet att neka till eller godkänna överföringen av en viss cookie (eller
cookies) till din dator från en viss sida.
Om kunden misstänker att vår behandling av personuppgifter är felaktig eller invänder mot behandlingen eller
ifrågasätter dess korrekthet har kunden rätt att begära en begränsning av användning gällande hans/hennes
personuppgifter. Denna rättighet gäller även om kunden anser att insamlingen av personuppgifter saknar rättslig
grund, berättigat eller allmänt intresse i de fall där personuppgifter används för direktmarknadsföring eller
profilering.
Kunder har rätt att kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till samtliga personuppgifter bolaget lagrat (”rätt till
tillgång”) avseende kunden i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format samt en rätt att under vissa
förutsättningar få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”rätt till dataportabilitet”).
Vid intresse att ta del av de personuppgifter vi har registrerat om kunden eller om kunden har andra frågor gällande
hur vi behandlar eller förhåller oss till vederbörandes personuppgifter ber vi kunden kontakta oss. Om kunden
finner att denna policy står i strid med gällande Dataskyddsförordning har han/hon rätt att lämna in klagomål till
tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kvalitet och radering
Vi är också 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. Rättelse sker utan dröjsmål om det visar sig att någon uppgift
är felaktig (”rätt till rättelse”). Personuppgifterna raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de
samlats in för eller på annat sätt behandlats. Vissa uppgifter kan inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat
eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. I normalfallet raderar vi efter
två år från det att kundförhållandet upphörde.

Konfidentialitet och säkerhet
Vi är angelägna om att våra kunders personuppgifter behandlas säkert. Lämpliga fysiska, tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att säkert lagra personuppgifter och minimera användningen av och
åtkomsten till personuppgifter.

Källa till personuppgifterna
De personuppgifter vi har om dig får vi antingen direkt ifrån dig eller från:
•
•

Din arbetsgivares hemsida eller andra anställda hos din arbetsgivare (gäller kunder och leverantörer)
En person som rekommenderar dig för anställning hos oss
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Överföring till tredje land
I allmänhet behandlas dina personuppgifter endast inom EU/EES, men kan i vissa fall komma att överföras och
behandlas i länder utanför EU/EES. Överföring och behandling av personuppgifter utanför EU/EES kan endast ske
om sådan överföring är förenlig med regelverket, dvs om det exempelvis finns ett beslut från EU-kommissionen om
att tredje landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, giltiga standardavtalsklausuler finns på plats samt att
lämpliga skyddsåtgärder vidtagits som säkerställer att dina rättigheter skyddas.
På begäran kan ytterligare information erhållas om överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Ändringar av integritetspolicyn
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Vid materiella ändringar i integritetspolicyn
eller om befintliga uppgifter som behandlas på annat sätt än som anges i integritetspolicyn, kommer Bolaget att
informera om detta på lämpligt sätt.
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