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1. Allmänt
Fjärde AP-fonden (”AP4”) värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när vi behandlar
dina personuppgifter. Det åvilar AP4 att tillse att all behandling av dina uppgifter sker i enlighet med tillämplig
lagstiftning om skydd för personuppgifter.
Detta integritetsmeddelande har upprättats i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”),
Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 av den 27 april 2016. Tolkning och tillämpning av detta
integritetsmeddelande ska ske i enlighet med GDPR.

2. Tillämpningsområde
Detta integritetsmeddelande gäller för all användning av personuppgifter som görs inom ramen för AP4:s
verksamhet i förhållande till dig som lämnar personuppgifter till oss.

3. Personuppgiftsansvarig
AP4 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i
enlighet med tillämplig lagstiftning. För frågor kring AP4:s behandling av personuppgifter är du välkommen att
kontakta fondens Compliance Officer, som också är en direktlänk till AP4:s Dataskyddsombud. För vidare
kontaktuppgifter se avsnitt 10.

4. Insamling och behandling av personuppgifter
4.1 Insamling av personuppgifter
De uppgifter som AP4 behandlar om dig har du själv lämnat till AP4 i samband med att du interagerat med oss,
antingen som privatperson eller som företrädare för en avtalspart till fonden. Uppgifterna kan också ha
hämtats från tredje part, såsom offentligt register eller din arbetsgivare när AP4 har en affärsförbindelse med
denna.

4.2 För vilka ändamål behandlar AP4 personuppgifter?
AP4 samlar in och behandlar dina uppgifter när:
Det är nödvändigt för att bedriva AP4:s verksamhet däribland innefattande att förvalta det allmänna
pensionssystemets buffertkapital, exv. vid fullgörande av uppgifter av allmänt intresse eller ingående
och fullgörande av avtal;
AP4 har en rättslig förpliktelse som innefattar personuppgiftsbehandling;
Det är nödvändigt för att kommunicera med dig, exv. i samband med att du skickar in en jobbansökan
till AP4 eller efterfrågar information om AP4; eller
Det är nödvändigt för att AP4 ska kunna tillvarata sina intressen vid en rättslig tvist.

4.3 Kategorier av personuppgifter som behandlas
De personuppgifter som AP4 kan komma att behandla är i huvudsak:
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•
•
•
•

Kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer och e-postadress
Befattning, exv. vid ingående av avtal
Signatur, exv. vid ingående av avtal
Ansökningshandlingar och uppgifter i sådana om du söker arbete hos AP4, exv. CV, betyg, ålder
osv.

4.4 Rättslig grund för behandling
AP4 är en statlig myndighet och bedriver sin verksamhet i enlighet med lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (”APL”). Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att bedriva AP4:s verksamhet baseras
till störst utsträckning på den rättsliga grunden ”utförande av uppgift av allmänt intresse” på grund av fondens
myndighetsstatus. Andra typer av behandling baseras på de rättsliga grunderna ”avtal med den registrerade”
och ”rättslig förpliktelse”.

4.5 Hur länge sparar AP4 dina uppgifter?
AP4 strävar efter så långt det är möjlig att endast lagra dina uppgifter under den tiden som det är nödvändigt
för behandlingen. Detta innebär att AP4 endast behandlar dina uppgifter i enlighet med det specifika, särskilt
angivna och berättigade syfte vi samlat in uppgifterna för.
AP4 måste dock som svensk myndighet följa arkivlagens (1990:782) arkivbestämmelser. Det innebär att
personuppgifter som finns i allmänna handlingar arkiveras och, i vissa fall, lagras på obestämd tid. Gallring av
allmänna handlingar sker endast i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut. Andra uppgifter kan också komma
att sparas i enlighet med annan lag, exv. Bokföringslagen (1999:1078). I sådana fall sparas uppgifterna så länge
som tillämplig lag kräver.
Allt detta dokumenteras och efterlevs i enlighet med AP4:s upprättade registerförteckning över fondens
fullständiga personuppgiftsbehandling.

4.6 Cookies
För att förbättra våra webbtjänster använder AP4 cookies för att spara besökshistorik på hemsidan,
www.ap4.se. Ingen personlig information, som besökares e-post eller namn sparas. Vill du inte tillåta lagring av
cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Detta påverkar inte dina
möjligheter att läsa information på www.ap4.se.
AP4 följer Post- och Telestyrelsens rekommendationer för användning av cookies. För ytterligare information
om cookies hänvisas till Post- och telestyrelsens webbplats: https://www.pts.se/sv/.
Som verktyg för att analysera hur besökare använder webbplatsen använder AP4 Google Analytics. Syftet med
användningen är att förbättra innehåll och funktionalitet på webbplatsen. För ytterligare information om hur
Google Analytics använder sig av cookies hänvisas till deras hemsida:
https://www.google.com/intl/sv/cloud/security/gdpr/.

4.7 Inspelning av samtal
Som kapitalförvaltare på den svenska såväl som de internationella finansiella marknaderna har AP4 ett ansvar
att efterleva externa lagkrav samt att leva upp till det förtroende som finansmarknadens intressenter och
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samhället ställer på fonden. Som ett led i detta, finns förväntningar på AP4 att ha lämpliga verktyg för att kunna
redogöra för omständigheterna kring de gjorda affärerna samt att förebygga, upptäcka och rapportera i
enlighet med regler kring marknadsmissbruk. Ett verktyg för att uppfylla dessa förväntningar är att spela in de
yrkesrelaterade samtal som sker på telefoner tillhörande anställda med handlarbefogenhet.
Ett krav som uppställs i GDPR för att inspelning av yrkesrelaterade samtal ska vara tillåtna är att båda parter
informeras om personuppgiftsbehandlingen innan den påbörjas. AP4 uppfyller denna informationsplikt genom
ett tillhandahållande av en särskild skriftlig information som på förhand kommunicerats ut till berörda
personer.
Om du är osäker på om samtal kommer att spelas in, dvs. att AP4 behandlar dina personuppgifter i dessa
situationer, är du alltid välkommen att fråga den person du pratar med eller kontakta fondens Compliance
Officer.

5. Vi skyddar dina uppgifter
Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till AP4. AP4 har därför vidtagit lämpliga
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det
skulle inträffa en säkerhetsincident som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett negativt sätt kommer
AP4 att kontakta dig för att informera om vad vi gör och vad du kan göra för att minska risken av negativa
konsekvenser.

6. Automatiserat beslutsfattande, profilering och direkt marknadsföring
AP4 använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande, profilering eller direkt
marknadsföring.

7. Överföring av uppgifter till tredje part
7.1 Överföring inom EU/EES
AP4 överför endast personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse
eller när det är nödvändigt för att bedriva AP4:s verksamhet. När överföringen är nödvändig för att bedriva
AP4:s verksamhet föregås överföringen av att AP4 tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med mottagande
tredje part för att skydda dina personuppgifter och tillse att mottagaren endast behandlar dina personuppgifter
utifrån våra instruktioner.

7.2 Överföring till tredjeland
Om det är nödvändigt att överföra personuppgifter till mottagare i ett land utanför EU/EES kommer AP4
säkerställa att dina uppgifter fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.
Det görs bl.a. mot bakgrund av EU-kommissionens lista över länder som uppfyller en ”adekvat skyddsnivå” och
om nödvändigt genomförs en kontroll av motpartens hantering av personuppgifter och ett dataskyddsavtal
tecknas.
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7.3 Kategori av mottagare
De kategorier av mottagare som AP4 kan komma att överföra dina personuppgifter till är:
•
•
•
•

Systemleverantörer;
Supportleverantörer (exv. Leverantörer av IT- och HR-tjänster);
Driftsleverantörer (exv. leverantör av back up-tjänst);
Revisorer och andra externa rådgivare (exv. i samband med revision och juridisk expertis).

8. Dina rättigheter som registrerad
Vid AP4:s behandling av dina personuppgifter har du som registrerad ett antal rättigheter. Om du önskar
framställa en begäran vänligen kontakta Compliance Officer på dataskydd@ap4.se.
AP4 är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig.
Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två
månader till.
Samtliga åtgärder som vi genomför med anledning av dina rättigheter är kostnadsfria för dig. Om det du begär
är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att hantera din begäran.
AP4 har under vissa omständigheter rätt att avslå din begäran. I sådant fall erhålls en motivering till beslutet
inom en månad från det att AP4 tog emot din begäran och du har då möjlighet att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten 1.

8.1 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
Enligt GDPR har du har rätt att av AP4 begära följande åtgärder.
Tillgång till dina personuppgifter
Detta innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över AP4:s användning av dina personuppgifter. Du
har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som AP4 använder. För eventuella ytterligare
kopior har AP4 rätt att ta ut en administrativ avgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post,
kommer AP4 att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format. Vänligen notera att din begäran
och tillgång till uppgifterna måste föregås av att du legitimerar dig.
Rättelse av dina personuppgifter
AP4 kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter
som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare
uppgifter om något relevant saknas.
Radering av dina personuppgifter

1

Från och med den 1 januari 2021 heter den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten och inte
Datainspektionen.
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Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att AP4 tar bort dina personuppgifter om det inte längre
finns ett godtagbart skäl till att AP4 använder dem. Radering ska därför ske om:
•
•
•

personuppgifterna inte längre behövs för det syfte AP4 samlade in dem;
AP4 har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt; eller
AP4 har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att AP4 inte omedelbart kan radera dina
personuppgifter. AP4 kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa
lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.
Begränsning av användning
Det innebär att AP4 tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har (från och med den 25 maj
2018) rätt att begära begränsning när:
•
•
•

•

du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 8.1.1 b), under tiden
AP4 utreder uppgifternas korrekthet;
användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas;
AP4 som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med
användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett
rättsligt anspråk; eller
du har invänt mot användning enligt punkt 8.2.1, i väntan på kontroll om våra allmänna intressen
väger tyngre än dina.

AP4 kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla
som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina
personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer AP4 att informera dig om vilka
AP4 lämnat ut personuppgifter till.

8.2 Din rätt att invända mot användning
Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som AP4 gör med stöd av allmänt
intresse. Om du invänder mot sådan användning kommer AP4 enbart att fortsätta användningen om AP4 har
viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

8.3 Din rätt till dataportabilitet
Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina
personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter
till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina
personuppgifter är automatiserad och AP4 grundar sin användning på ett avtal mellan dig och AP4.

8.4 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till behörig myndighet, i
detta fall Integritetsskyddsmyndigheten.
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9. Förändringar av detta Integritetsmeddelande
AP4 har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av
Integritetsmeddelandet finns alltid här på AP4:s hemsida. Vid uppdateringar som inte enbart är språkliga eller
redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar
gälla. Informationen kommer att publiceras på www.ap4.se i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

10. Kontaktuppgifter
Har du frågor om detta integritetsmeddelande, AP4s personuppgiftsbehandling eller önskar använda dig av
dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta fondens Compliance Officer. Compliance Officer
är också en direktlänk till AP4:s Dataskyddsombud.

Compliance Officer på AP4
Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm
Box 3069, 103 61 Stockholm
08 – 787 75 00
dataskydd@ap4.se

Dataskyddsombud
Apriori Advokatbyrå AB
Caroline Mitteregger
Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm
+46 – 70 228 20 00
caroline@apriorilaw.se

Kontaktuppgifter till AP4
Fjärde AP-fonden, org. nr 802005–1952
Jakobsbergsgatan 16/Box 3069, 103 61 Stockholm
+ 46 (0)8 – 787 75 00
info@ap4.se
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