Principer för behandling av anställdas personuppgifter
För Sparbanken Alingsås (”Banken”) är personlig integritet viktig och Banken
eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Banken är personuppgiftsansvarig för
de behandlingar som sker inom ramen för din anställning. Genom dessa
principer förklarar vi hur Banken samlar in och använder personuppgifter för
dig som anställd. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem
gällande. Banken har ett Dataskyddsramverk som i detalj beskriver hur Banken
behandlar personuppgifter. Dessa principer ska ses som ett komplement till
Bankens Dataskyddsinstruktion.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av
personuppgifter?
En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk
person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, telefonnummer,
adress och olika elektroniska identiteter, så som IP-nummer, under förutsättning att de kan
kopplas samman till en fysisk person.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det handlar till
exempel om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Vilka personuppgifter samlar Banken in om dig och varför?
•

Banken behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter enligt
anställningsavtalet med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.
Därutöver kan Banken komma att behandla dina personuppgifter för att Banken
anser sig ha berättigat intresse.

•

Personuppgifterna Banken behandlar har huvudsakligen samlats in direkt från dig
som anställd men Banken kan även behöva inhämta uppgifter om dig från tredje part.
Nedan ser du exempel på i vilka situationer vi behandlar dina personuppgifter:
o Identifieringsuppgifter såsom namn, hemadress, telefonnummer,
personnummer och ID-handlingar behandlas för att vi ska kunna komma i
kontakt med dig och för att kunna administrera din anställning,
o Finansiella uppgifter såsom lön och bankkonto behandlas främst i syfte att
kunna hantera utbetalning av lön till dig samt för att Banken ska kunna
administrera olika typer av förmåner,
o Yrkesinformation i form av uppgifter om utbildning, tidigare anställningar,
befattningar, licenser och utbildningsintyg behandlas för att Banken bland
annat ska kunna genomföra lämplighetsbedömningar.
Försäkringsuppgifter behandlas för att Banken ska kunna administrera försäkringar
som är kopplade till din anställning samt för att Banken ska kunna administrera frivillig
löneväxling och frivillig gruppförsäkring.

•
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Banken kan komma att behandla uppgifter om din hälsa för att kunna administrera
sjukskrivning och rehabilitering. Vid sjukskrivning längre än en vecka, eller vid
särskild begäran, inhämtas läkarintyg. Vid rehabiliteringsärenden hanteras uppgifter
relaterade till din rehabilitering i syfte att du som anställd ska kunna återgå i arbete.
Om du ska vara föräldraledig eller hemma med sjukt barn kommer Banken att behöva
behandla uppgifter om dina barns namn och födelsedatum.
För att kunna hantera en akutsituation, tex sjukdomsfall, så behöver Banken tillgång
till någon närståendes kontaktuppgifter (ICE).
Banken tillhandahåller passerkort till sin personal. Dessa är kopplade till dig som
individ för att säkerställa behörigt tillträde till Bankens lokaler. Loggning av
passerkorts användning behövs även för att hantera och följa upp eventuell incident.
Banken värnar om sina anställdas trivsel och personliga utveckling. I detta avseende
håller Banken kontinuerliga medarbetarsamtal där Banken behandlar personuppgifter
i form av noteringar och underlag.
Det kan förekomma under din tid som anställd på Banken att du blir fotograferad eller
filmad. Syftet från Bankens sida med fotografier och filmer på anställda är bland
annat att informera om aktuella händelser men även för att lagra information för
dokumentation av Bankens utveckling och historia. Ska fotografering eller upptagning
av rörliga bilder ske vid interna evenemang som t.ex. personalfester och gruppmöten
informeras samtliga närvarande på att så kommer att ske. Vill du inte medverka på
fotografi eller filmupptagning respekterar vi givetvis detta. De anställdas rättigheter är
desamma som för övriga registrerade och står beskrivet i Bankens
Dataskyddsinstruktion, kapitel 6.
Då Banken eftersträvar en säker miljö för både kunder och anställda finns
bevakningskameror med ljudinspelning för att förebygga och utreda brott i Bankens
lokaler.
Kommunikations- och enhetsdata såsom uppgifter som rör anställdas användning av
interna och externa IT-system inklusive enhets- och loggningsuppgifter behandlas för
att Banken ska kunna säkerställa att verksamheten bedrivs på ett vederbörligt sätt.
I det fall du som anställd blivit föremål för införsel så sker löneavdrag baserat på
beslut från Kronofogdemyndigheten och i dessa avseenden måste Banken behandla
personuppgifter nödvändiga för att kunna administrera införsel.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
I en del situationer är det nödvändigt för Banken att anlita andra parter, till exempel olika ITleverantörer. Dessa externa parter är då personuppgiftsbiträden till Banken. Banken
kontrollerar alltid personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och
sekretessen för de personuppgifter som de behandlar. När personuppgiftsbiträden anlitas
sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål Banken har för
behandlingen.
Banken delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt
personuppgiftsansvariga, exempelvis Swedbankkoncernen eller myndigheter som
Skatteverket, när det föreligger en skyldighet att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag
eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt

2.

INTERN

personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och
personuppgiftshantering.

Tredjelandsöverföring
Dina personuppgifter behandlas som utgångpunkt inom EU/EES. I de fall att Banken behöver
överföra dina personuppgifter till ett tredjeland kommer Banken att vidta lämpliga
skyddsåtgärder för att säkerställa dina rättigheter och friheter tillvaratas och behandlas lika
säkert som hos oss.

Hur länge sparar Banken dina personuppgifter?
Banken sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. De flesta uppgifter Banken behandlar inom ramen för din anställning sparas under
anställningstiden samt i tio år efter det att din anställning upphört. I de fall Banken behöver
inhämta ett läkarintyg från dig sparar Banken endast läkarintygen under den tid vi behöver
använda det som underlag för löneberäkning eller för att fullfölja vårt rehabiliteringsansvar
gentemot dig. Dina logguppgifter sparas i tretton månader efter loggtillfället. Material från
kameraövervakning sparas som längst i sextio dagar.

Vilka rättigheter har du?
Som registrerad har du enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter. Nedan
beskriver Banken vilka dessa rättigheter är och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
•
•
•
•
•

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett
registerutdrag över dina personuppgifter.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den
information som vi har om dig.
Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Till exempel så
kan du begära att vi raderar foto och film där du förekommer.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. I många fall behöver vi dock ha kvar
dina uppgifter för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser.
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och
som Banken behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära
att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig,
om detta är tekniskt möjligt.

Kontakta gärna Bankens Dataskyddsombud om du har fler frågor om hur Banken behandlar
dina personuppgifter genom att skicka ett mail till dataskyddsombud@fcg.se eller posta ett brev
till följande adress:
FCG Risk & Compliance
Skomakargatan 7
211 34 Malmö
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Vi kan komma att göra ändringar i dessa principer eller i Bankens Dataskyddsinstruktion. Den
senaste versionen finns alltid tillgänglig i Regelverket.
Är du missnöjd med hur Banken behandlar dina personuppgifter har du alltid möjlighet att
lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
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