
 
 

 

NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Från och med den 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning (GDPR) den gamla 

personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att stärka skyddet för den enskilde individen vid behandling av 

personuppgifter. 

 

Information om Friskyttens hantering av personuppgifter 

Friskytten ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 

verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Våra 

andelsägares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Friskytten tar därför ansvar för att skydda din 

integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen 

och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga. 

1. Centrala begrepp 

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person, 

exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och 

lagring. 

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel för behandling av 

personuppgifter och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande 

personuppgiftslagstiftning. 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvarigas räkning. 

2. Uppgifter som Friskytten samlar in 

Det finns alltid ett relevant skäl till att vi måste få tillgång till information om dig och ibland även dina 

närmaste som mottagare av dina resultatandelar. Vi samlar aldrig in uppgifter som inte är 

nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag enligt våra stadgar och reglemente samt lagar 

och förordningar. 

Vi samlar in personuppgifter antingen direkt från dig som registrerad eller från andra källor. 

A) Uppgifter som du själv lämnar till oss 

När du begär utbetalning av innestående resultatandelar lämnar du uppgifter om dig själv. 

Personuppgifter i den har kategorin utmärks att du aktivt lämnar dem till oss genom att fylla i en 

blankett, eller kontaktar oss via e-post eller telefon. 

 

B) uppgifter från din dåvarande arbetsgivare eller andra källor 

Vi använder information om dig som inhämtats från din dåvarande arbetsgivare, såsom namn, 

personnummer, adress, resultatandelens storlek, men också från andra källor som Skatteverket. 

Dessutom sker uppdatering av Friskyttens adressuppgifter med hjälp av statens person- och 

adressregister.  

 

 



 
 

3. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till? 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra administrationen av dina resultatandelar såsom 

att beräkna andelsvärden, göra andelsutbetalningar, följa lagenliga förpliktelser, exempelvis gällande 

skatt och kontrolluppgifter på utbetalda resultatandelar samt för att skicka information till dig. 

Personnummer registreras i syfte att uppnå en säker identifiering och för att kunna administrera dina 

resultatandelar. 

4. Överföring av personuppgifter 

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut i den mån det behövs för att uppnå ändamålen med 

behandlingen. Friskytten anlitar Swedbank Stiftelseförvaltningar som personuppgiftsbiträde för att 

sköta arbetsuppgifter såsom registerhållning av dina resultatandelar, göra andelsberäkningar, göra 

utbetalning av resultatandelar, göra avdrag för preliminär skatt samt för våra utskick per post. 

Friskytten lämnar även ut personuppgifter via vårt personuppgiftsbiträde till Skatteverket. 

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som 

anges i detta dokument om vi inte har en rättslig skyldighet att göra det. 

5. Lagring och gallring av personuppgifter 

Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med 

behandlingen. I och med att dina resultatandelar kan ha en lång löptid innebär det att Friskytten kan 

behöva lagra dina personuppgifter under en lång tid. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras 

när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in. 

6. Dina rättigheter som registrerad 

Genom att kontakta Friskytten, Swedbank Stiftelseförvaltningar, kan du begära att, i ett så kallat 

registerutdrag, få veta vilka uppgifter Friskytten har registrerat om dig och hur dessa används. En 

gång per år erhåller du dessutom ett resultatandelsbevis som visar dina innestående resultatandelar 

från de olika åren samt aktuellt andelsvärde. 

Du har dessutom rätt att begära att vi rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet vad 

som anges i dataskyddsförordningen. Du har även en rätt att invända mot behandling av dina 

personuppgifter. 

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så har du 

rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen. 

7. Kontaktuppgifter 

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om Friskyttens behandling av 

personuppgifter får du gärna kontakta oss: 

 

Resultatandelsstiftelsen Friskytten 

C/O Swedbanks Stiftelsetjänster 

404 80 Göteborg 

 

E-post stiftelsetjanst@swedbank.se 

Telefon 031-739 01 23 

Hemsidan: friskytten.se 
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