Wahlstedt & Partners AB:s integritetspolicy

Det är viktigt för oss att Du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Wahlstedt &
Partners (”Bolaget”) har därför arbetat aktivt med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen
GDPR.
Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in samt för vilket ändamål de
används. Den beskriver också hur Du ska gå tillväga om Du vill veta vilka uppgifter det finns om dig i
våra register och vilka rättigheter Du har gällande hanteringen av dessa.
Wahlstedt & Partners värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler personuppgifter än
vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamlingen.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Wahlstedt & Partners AB (org nummer 556771-1345) är personuppgiftsansvarig för
Bolagets behandling av personuppgifter.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras till dig som fysisk
person antingen genom en enstaka personuppgift eller genom att flera personuppgifter läggs
samman. Behandling av personuppgifter är allt som är relaterat till hantering av personuppgifter.
Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende om den utförs
manuellt eller automatiserat. Exempel på vanliga behandlingar är inhämtning, lagring, hantering,
delning och gallring.
Vilka personuppgifter samlar vi in om Dig?
Ett eller flera av nedanstående alternativ kan vara aktuella beroende på vilken
relation ni har med Wahlstedt & Partners.


Wahlstedt & Partners sparar och dokumenterar kommunikation gällande när någon av våra
olika tjänster efterfrågas, kundavtal ingås eller när bolaget kontaktas via olika kanaler.
Personuppgifter som lagras inkluderar namn, kontaktuppgifter eller annan information som
lämnats i email, per telefon eller via någon annan form av kommunikation. Vi gör detta för
att kunna erbjuda bättre och mer kundanpassade tjänster.



Om Ni har ingått ett avtal med Wahlstedt & Partners lagrar vi kommunikation rörande
avtalet och själva avtalet. Personuppgifter som lagras inkluderar namn, kontaktuppgifter,
signatur samt övrig dokumentation t ex för att säkerställa identitet.
Personuppgifter behandlas också för att hantera kundrelationen, tillhandahålla och
administrera tillgång till tjänster, administrera kundregister samt för att kunna uppfylla
avtalet med kunden. Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi också personuppgifter för
att uppfylla de rättsliga förpliktelserna vi har enligt lag och myndighetsbeslut. Det kan röra

sig om behandling till följd av bland annat bokföringslagstiftning, kundkännedom,
rapportering till skattemyndigheter och tillsynsmyndigheter. Vi samlar endast in och lagrar
personuppgifter när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.


Om Ni är investerare i någon av de fonder som Wahlstedt & Partners förvaltar samlar
Wahlstedt & Partners in, lagrar och behandlar den information som krävs för att förhindra
penningtvätt och finansiering av terrorism och för att uppfylla de skyldigheter som åligger
Bolaget enligt Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Personuppgifter som behandlas och lagras inkluderar namn, personnummer,
kontaktuppgifter, bankkontonummer, vidimerade id-handlingar, om Du är en politiskt utsatt
person (PEP) samt annan nödvändig information för detta syfte.

Hur länge bevarar vi Dina personuppgifter?
Vi sparar inte Dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål de
samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar.
I de fall där vi behåller Dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra avtal behåller vi endast de
uppgifter som är nödvändiga och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av
respektive lag eller annan författning. För frågor om lagringstider för olika ändamål kontakta oss
gärna på mailadressen angiven nedan.
Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen GDPR har Du som registrerad vissa rättigheter:
Rätten att få tillgång till Dina personuppgifter
Om Du önskar att få information om vilka personuppgifter som finns sparade om Dig i
våra register så kan Du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett
registerutdrag.
Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter
Om Du upptäcker ett fel i Dina kunduppgifter har Du rätt att utan onödigt dröjsmål få
felaktiga personuppgifter om dig rättade samt att få ofullständiga personuppgifter
kompletterade.
Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”
Du har rätt att få Dina personuppgifter raderade, exempelvis om:
 Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
 eller på annat sätt behandlats,
 Du återkallar ditt samtycke till behandling och det inte finns någon annan rättslig
 grund för behandlingen
 Du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig
grund som väger tyngre.
 Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
Rätten till radering gäller inte i det fall personuppgifterna krävs för att Wahlstedt &
Partners ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

Rätt till begränsning
Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av Dina personuppgifter
begränsas, dvs. att de endast behandlas med ditt samtycke.
Rätten till begränsning gäller bland annat om Du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt
rättelse. I sådana fall kan Du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden
uppgifternas korrekthet utreds.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära ut de personuppgifter Du själv lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format för att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig i de fall dessa
uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på grund av avtal.
Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av Dina personuppgifter som grundar sig på ett
berättigat intresse.
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om Du
har klagomål avseende Bolagets hantering av Dina uppgifter har Du rätt att vända
dig till Datainspektionen som är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av
lagstiftningen.
Vad är cookies och hur använder vi det?
Wahlstedt & Partners webbplats använder cookies för att generera besöksstatistik.
En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens
dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av
webbplatsen.
Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till
lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie.
Kontakt
Om Du har frågor angående vår hantering av dina personuppgifter är Du välkommen
att kontakta oss på:
dataskydd@ws.se
Uppdatering av personuppgiftspolicy
Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras.
Wahlstedt & Partners vid var tid gällande policy finns på bolagets hemsida.

