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1.

Bakgrund

1.1

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) har antagits av Nya
Försäkringar Sverige AB, org. nr 559227–9052, (”NFS AB”, ”vi”, ”oss”) med
ändamålet att förtydliga syftet med användning och behandling av våra
kunders eller potentiella kunders personuppgifter på så sätt som följer av
den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 med tillhörande
genomförandeförfattningar och kompletterande författningar, (”GDPR”).

1.2

NFS AB är ett bolag som tillhandahåller följande tjänster: (i)
jämförelsetjänst för sakskadeförsäkringar (”Jämförelsetjänsten”), (ii)
skaderegleringstjänster (”Skaderegleringstjänsten”), och (iii) distribution
av personskadeförsäkringar, Euro Accident Livförsäkring Aktiebolag, org.
nr 516401-6783 (”Euro Accident”) och distribution av sakskadeförsäkringar
via de försäkringsbolag som är föremål för Jämförelsetjänsten,
(”Försäljningstjänsten”) (gemensamt benämnda som ”Tjänsterna”). I
samband med tillhandahållandet av Tjänsterna Behandlar NFS AB
Personuppgifter om dig på de sätt och för de ändamål som beskrivs i denna
Integritetspolicy.

1.3

Integritetspolicyn innehåller information om insamling, behandling, lagring
och delning av Personuppgifter avseende individuellt identifierbara kunder
till NFS AB. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och potentiella kunder hos
NFS AB. Integritetspolicyn gäller oavsett på vilket sätt du kommer i kontakt
med NFS AB och omfattar således all kontakt som sker eller har skett
mellan NFS AB och dig.

2.

Definitioner

2.1

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som
kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person,
exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer,
IP-adress, foto och kontonummer (”Personuppgifter”).

2.2

I Integritetspolicyn beskriver NFS AB hur dina Personuppgifter behandlas.
Med begreppet ”behandling” avses exempelvis registrering, lagring,
överföring samt övrig användning av kundens Personuppgifter på det sätt
som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).
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3.

Personuppgiftsansvarig
NFS AB är personuppgiftsansvarig för Behandlingen av dina
Personuppgifter. Detta personuppgiftsansvar innebär att NFS AB ansvarar
för att dina Personuppgifter Behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med
GDPR och annan gällande dataskyddslagstiftning. Vi är dock inte ansvariga
för den Behandling av dina Personuppgifter som sker hos
försäkringsbolaget, exempelvis när en inträffad skada regleras hos dem.
Det är istället det enskilda försäkringsbolaget som är självständigt
personuppgiftsansvarig för denna Behandling av dina Personuppgifter. Du
kan läsa mer om vår vidarerapportering till försäkringsgivare under rubriken
”Vilka har tillgång till Personuppgifterna”.

4.

Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

4.1

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter
som NFS AB kan komma att utföra gällande respektive Tjänst. NFS AB
samlar in Personuppgifter som du lämnar för att nyttja Jämförelsetjänsten,
vid din användning av Mina Sidor samt vid andra tillfällen då du ger oss
information för att ta del av Tjänsterna eller i övrigt kommer i kontakt med
oss. Du kan även läsa mer om NFS AB:s Behandling av Personuppgifter i
avsnitt 5 och 6 nedan.

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

• Tillhandahållande av
Jämförelsetjänsten

• Namn, adress, telefonnummer,
personnummer, e-post
• Betalningsuppgifter
• Antal personer i ditt hushåll
• Information om
försäkringsinnehav och
försäkringsobjekt
• Registreringsnummer
• Uppgifter om din inkomst
• Uppgift om familjesituation och
civilstånd
• I vissa fall uppgifter om hälsa, så
som exempelvis
sjukdomshistorik
• Korrespondens med dig

• Innan avtal med
dig ingåtts
används
intresseavvägni
ng

• 1 år efter att ditt
konto på Mina
Sidor raderats
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• När avtal med
dig ingåtts
baserar vi den
lagliga grunden
på avtalet med
dig

• Enligt vad som
följer av lag
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Ändamål

• Kategorier av personuppgifter

• Laglig grund

• Lagringstid

• Tillhandahållande av
Försäljningstjänsten

• Namn, adress, telefonnummer,
personnummer, e-post
• Betalningsuppgifter
• Information om
försäkringsobjektet
• Försäkringsnummer
• För det fall du ska köpa en
försäkring från Euro Accident
som omfattar exempelvis
livförsäkring eller
olycksfallsförsäkring kan NFS AB
Behandla dina eller
medförsäkrades hälsouppgifter,
så som sjukdomshistorik
• Uppgift om familjesituation och
civilstånd
• Korrespondens med dig

• Fullgörande av
avtal med dig

• 1 år efter att ditt
konto på Mina
Sidor raderats

• Administrera klagomål

• Namn, personnummer, epostadress, adress
• Information gällande vilka
Tjänster du tagit del av och som
klagomålet berör
• Uppgifter om klagomål
• Korrespondens med dig
• Försäkringsnummer

• Rättslig
förpliktelse

• Enligt föreskrift
från
Finansinspektion
en lagras
dokumentation
om
klagomålsärende
n under minst tre
år eller så länge
det behövs med
hänsyn till
ärendets karaktär

• Förhindrande av att
Tjänsterna används i
strid med lag eller mot
dess syfte samt att i
övrigt efterleva lagkrav

• Namn, personnummer, epostadress, telefonnummer,
adress
• Korrespondens med dig

• Rättslig
förpliktelse

• Så länge du
använder våra
Tjänster

• Samla in statistik för
att möjliggöra
underhåll och
förbättring av
Tjänsterna

• Klickhistorik på hemsidan
• Analys av användning av
hemsidan i övrigt
• IP-adress
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• Intresseavväg
ning
• Samtycke

• Intresseavväg
ning
• Samtycke
avseende
användning av
cookies

• Enligt vad som
följer av lag

• Enligt vad som
följer av lag
• Till dess du
återkallar ditt
samtycke
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• Marknadsföring

• IP-adress

• Samtycke
avseende
användning av
cookies

• Till dess du
återkallar ditt
samtycke

5.

Varför Behandlas dina Personuppgifter?

5.1

NFS AB Behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla olika ändamål.
Behandlingen sker för att:

5.2

i.

Tillhandahålla och administrera Tjänsterna och för att uppfylla
avtalet mellan dig och NFS AB;

ii.

Möjliggöra underhåll och förbättringar av Tjänsterna, exempelvis
genom att analysera användningen av Tjänsterna via hemsidan;

iii.

Möjliggöra kommunikation med kunder, exempelvis för att svara på
frågor via e-post eller telefon;

iv.

Marknadsföra NFS AB:s Tjänster samt tjänster och produkter från
samarbetspartners;

v.

Förhindra bedrägerier eller att Tjänsterna används mot deras
syften; och

vi.

Följa tillämplig lagstiftning, särskilt sådan lagstiftning som gäller för
försäkringsförmedlare.

När NFS AB tillhandahåller Tjänsterna till dig får du även tillgång till
webbportalen ”Mina Sidor”. I samband med detta Behandlar NFS AB dina
Personuppgifter i syfte att:
i.

Administrera ditt konto på Mina Sidor;

ii.

Ge dig relevant information om uppdateringar och förbättringar
som kan påverka användandet av Mina Sidor; och

iii.

Tillhandahålla de Tjänster som är kopplade till Mina Sidor,
exempelvis Skaderegleringstjänsten.

5.3

NFS AB Behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att
uppfylla de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka
Personuppgifter som samlas in och Behandlas beror på vilken eller vilka
Tjänster vi tillhandahåller dig.

5.4

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, exempelvis när du fyller
i de uppgifter som krävs för att kunna ta del av Jämförelsetjänsten online
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eller när du kontaktar oss och lämnar de uppgifter som krävs för att ta del
av Jämförelsetjänsten genom vår personliga rådgivning, kan vi komma att
samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter kan variera,
men utgörs exempelvis av Transportstyrelsen eftersom NFS AB kan
komma att kontrollera dina uppgifter mot vägtrafikregistret vid ärenden
som berör fordonsförsäkring. Likaså kan NFS AB i samband med att vi
bistår dig med att säga upp eller ändra tecknad försäkring, inhämta
Personuppgifter direkt från aktuellt försäkringsbolag. För att säkerställa att
vi alltid har korrekta uppgifter om dig så hämtar vi även in dina
Personuppgifter från externa källor, exempelvis publikt tillgängliga
personregister som SPAR.
5.5

Du kan välja att inte lämna ut Personuppgifter till NFS AB. För det fall du
väljer att inte lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för att ta del av
en Tjänst kan det leda till att NFS AB inte kan tillhandahålla dig den önskade
Tjänsten. NFS AB kommer i sådana fall att informera dig om betydelsen av
detta.

6.

Laglig grund för Behandlingen

6.1

NFS AB Behandlar Personuppgifter enligt följande lagliga grunder för att
uppnå de ändamål som följer av denna Integritetspolicy.

6.2

Jämförelsetjänsten
I samband med att du använder Jämförelsetjänsten ombeds du att fylla i
vissa grundläggande Personuppgifter på NFS AB:s hemsida alternativt
tillhandahålla Personuppgifter till oss via telefon. Behandlingen av dessa
Personuppgifter är nödvändig för att NFS AB ska kunna tillhandahålla
Jämförelsetjänsten. Behandlingen sker innan ett avtal har ingåtts med dig.
Den lagliga grunden för Behandlingen är därför en intresseavvägning, där
NFS AB har ett berättigat intresse bestående i att möjliggöra
tillhandahållandet av Jämförelsetjänsten.
Efter att du har ingått avtal med NFS AB om att nyttja Jämförelsetjänsten
baserar vi vår Behandling av dina Personuppgifter på avtalet vi har ingått
med dig. Detta med anledning av att det krävs att NFS AB Behandlar dina
Personuppgifter för att fullfölja avtalet.
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6.3

Skaderegleringstjänsten
Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att NFS AB ska kunna
tillhandahålla Skaderegleringstjänsten och därmed fullgöra avtalet med
dig. Den lagliga grunden för Behandlingen är därför avtalet mellan dig och
NFS AB.
För det fall att NFS AB Behandlar Personuppgifter avseende en tredje part,
exempelvis med anledning av att denne ingår i samma hushåll som du eller
för att du tecknat en försäkring för ditt barn, baserar vi vår Behandling av
dennes Personuppgifter på en intresseavvägning där vi bedömt att vårt
berättigade intresse väger tyngre än tredje parts intresse och att den
beskrivna Behandlingen inte kränker dennes grundläggande rättigheter och
friheter.
Om NFS AB:s uppdrag innebär att NFS AB ska behandla hälsoinformation
eller andra känsliga Personuppgifter om dig, kommer vi före Behandlingen
att inhämta ditt samtycke.

6.4

Försäljningstjänsten
Vi behandlar dina Personuppgifter för att identifiera dig som kund och för
att kunna förmedla försäkringar till dig och därefter för att kunna hjälpa dig
att upprätthålla ditt försäkringsskydd. Vi behandlar även Personuppgifter
för att ta betalt för de försäkringsprodukter som vi har förmedlat till dig, för
att hantera dina fakturor och betalningar och för att hantera reklamationer
etc. Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att NFS AB ska
kunna tillhandahålla Försäljningstjänsten och därmed fullgöra avtalet med
dig. Den lagliga grunden för Behandlingen är därför avtalet mellan dig och
NFS AB.
För det fall att NFS AB Behandlar Personuppgifter avseende en tredje part,
exempelvis med anledning av att denne ingår i samma hushåll som du eller
för att du tecknat en försäkring för ditt barn, baserar vi vår Behandling av
dennes Personuppgifter på en intresseavvägning där vi bedömt att vårt
berättigade intresse väger tyngre än tredje parts intresse och att den
beskrivna Behandlingen inte kränker dennes grundläggande rättigheter och
friheter.
När vi förmedlar försäkringar ska vi enligt lag genomföra en behovsanalys.
Beroende på vilken typ av försäkring vi förmedlar kan vi komma att ställa
frågor avseende din hälsa för att bedöma om den aktuella försäkringen är
lämplig för dig. Med anledning av detta kan vi komma att behandla
hälsouppgifter om dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt
samtycke. NFS AB kommer före Behandling av hälsoinformation inhämta
ditt samtycke.
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6.5

Administration av klagomålsärenden
Vissa av de Personuppgifter som NFS AB samlar in Behandlas för att kunna
uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller
myndighetsbeslut. Sådana krav kan exempelvis avse krav som gäller för
hantering av klagomålsärenden och som följer av Lag (2018:1219) om
försäkringsdistribution. För det fall det pågår ett klagomålsärende kommer
dina Personuppgifter därför att Behandlas med rättslig förpliktelse som
laglig grund.

6.6

Förhindra missbruk av Tjänsterna samt efterleva lagkrav
Vissa av de Personuppgifter som NFS AB Behandlar används för att kunna
uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller
myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av
bokföringslagen
(1999:1078)
eller
lag
(2018:1219)
om
försäkringsdistribution.
NFS AB kan även i de sammanhang då det inte finns en rättslig förpliktelse,
Behandla Personuppgifter för att upprätthålla säkerheten för Tjänsterna
och motverka missbruk. I dessa fall baserar NFS AB Behandlingen av
Personuppgifter efter en intresseavvägning där vi gjort bedömningen att
vårt intresse väger tyngre än ditt intresse och att den aktuella Behandlingen
inte kränker dina grundläggande rättigheter och friheter.

6.7

Statistik
NFS AB använder statistikcookies (även s.k. tredjepartscookies) på
hemsidan i syfte att möjliggöra analys och vidareutveckling av Tjänsterna.
Denna Behandling av dina Personuppgifter sker efter det att du lämnat ditt
samtycke.

6.8

Marknadsföring
NFS AB använder marknadsföringscookies (även s.k. tredjepartscookies)
på hemsidan i syfte att marknadsföra verksamheten samt
försäkringsprodukterna som distribueras via NFS AB samt för att
marknadsföra våra samarbetspartners produkter och tjänster. Denna
Behandling av dina Personuppgifter sker efter det att du lämnat ditt
samtycke.

7.

Sociala plattformar
NFS AB använder sig av Facebook, Instagram och LinkedIn som kanaler för
att komma i kontakt med kunder samt marknadsföra och informera om
verksamheten och Tjänsterna. I samband med detta är NFS AB
personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller
Personuppgifter och som görs av dig som användare i form av exempelvis
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kommentarer, bilder och filmklipp. NFS AB accepterar inte på något sätt att
kränkande material publiceras eller tillgängliggörs. NFS AB omber våra
användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att
sådant innehåll inte förekommer. NFS AB kan således även utifrån vad vi
bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll som publicerats på
vår Facebooksida, Instagramsida och vår LinkedInsida.

8.

Vilka har tillgång till Personuppgifterna?

8.1

NFS AB tillser att åtkomst till dina Personuppgifter är begränsad till endast
personal som behöver dessa för att fullgöra sina arbetsuppgifter samt att
de iakttar konfidentialitet.

8.2

I samband med tillhandahållandet av Jämförelsetjänsten skickar NFS AB
ut dina Personuppgifter till de försäkringsbolag med vilka NFS AB har ett
samarbete med och som kan erbjuda den efterfrågade produkten.

8.3

NFS AB kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje parter som
NFS AB anlitat för att utföra vissa tjänster. Det kan exempelvis röra sig om
försäkringsbolag, samarbetspartners eller leverantörer av IT-tjänster. I
samband med att Personuppgifter delas med sådana tredje parter kommer
NFS AB att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa
en
lämplig
säkerhetsnivå
för
Behandlingen
av
Personuppgifterna. Tredje part kommer endast att Behandla
Personuppgifterna i enlighet med vad som följer av denna Integritetspolicy,
vilket innebär att Behandling endast kommer att ske för att uppfylla de
ändamål som följer av respektive avsnitt ovan.

8.4

För det fall tredje part är ett personuppgiftsbiträde kommer NFS AB att ingå
ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådana tredje parter, där instruktioner
för Behandling av Personuppgifter framgår, som följer av GDPR. NFS AB
ansvarar fullt ut för all Behandling av dina Personuppgifter som utförs av
sådana personuppgiftsbiträden.

8.5

NFS AB delar dina Personuppgifter med tredje part i de fall en rättslig
förpliktelse att göra så föreligger, exempelvis i kontakt med myndighet,
bank, eller försäkringsbolag. Sådant utlämnande kan även ske om NFS AB
anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda företagets rättigheter,
till exempel genom utlämnande av Personuppgifter som sker för att åtlyda
ett domstolsbeslut eller följa utslaget i en rättslig process.

8.6

NFS AB kan komma att överföra dina Personuppgifter till tredje land, det vill
säga till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina Personuppgifter
Behandlas vidtar NFS AB lämpliga åtgärder för att säkerställa att
skyddsnivån är densamma som inom EU/EES, genom att tex. ingå avtal
baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller att
mottagaren av Personuppgifterna är ansluten till Privacy Shield.
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9.

Lagringstid

9.1

Som framgår av tabellen i avsnitt 4 ovan kommer, som huvudregel, dina
Personuppgifter lagras så länge du har kvar ett konto på Mina Sidor hos
NFS AB och sedan en viss tid därefter.

9.2

Merparten av Personuppgifterna Behandlas av NFS AB i enlighet med de
regler som gäller för försäkringsförmedlare, vilket innebär att
Personuppgifter Behandlas genom arkivering i upp till tio år efter det att
avtalsrelationen med dig har upphört. Vi kan även komma att Behandla dina
Personuppgifter för att vi ska kunna försvara och göra gällande eventuella
rättsliga anspråk.

9.3

Dokumentation om ett klagomålsärende lagras på ett säkert sätt under
minst tre år eller så länge det behövs med hänsyn till ärendets karaktär och
behovet av dokumentationen.

9.4

Dina Personuppgifter raderas när behovet av att lagra dem upphör, det vill
säga då de inte längre behövs för att uppfylla de ändamål som framgår av
denna Integritetspolicy. Om NFS AB är skyldig att lagra Personuppgifterna
enligt en rättslig förpliktelse kommer dessa att lagras under den tid som
följer av den rättsliga förpliktelsen.

10.

Samtycke

10.1

Om du har givit ditt samtycke till viss Behandling av Personuppgifter
kommer NFS AB att Behandla Personuppgifterna för det specifika
ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke.

10.2

Du har rätt att närsomhelst återkalla sådant samtycke som har lämnats för
viss Behandling av dina Personuppgifter. Om ett tydligt syfte finns kan dock
NFS AB kräva att fortsätta Behandla Personuppgifterna, om stöd finns i lag
eller framgår av praxis. För att återkalla ett samtycke ska du kontakta
ansvarig hos NFS AB enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 16 nedan.

11.

Hur skyddas Personuppgifterna?
För att skydda dina Personuppgifter och för att upptäcka, förhindra och
begränsa risk för hackerangrepp och annan åverkan, vidtar NFS AB en rad
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. NFS AB vidtar även
åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst,
missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Genom åtgärderna
säkerställs en lämplig säkerhetsnivå.
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12.

Cookies

12.1

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare när du besöker en
hemsida. Det finns olika typer av cookies, vissa är permanenta och andra
är tillfälliga. Cookies gör det möjligt för hemsidan att känna igen din
webbläsare, men de innehåller ingen information om dig.

12.2

Vilka Personuppgifter Behandlar NFS AB genom cookies?
NFS AB Behandlar de Personuppgifter som skapas av cookies när du
besöker vår hemsida. Det rör sig bland annat om din IP-adress, längden på
ditt besök och vilka val du gör på hemsidan.

12.3

Varför använder vi cookies?
NFS AB använder cookies dels för att få del av statistik för att på så sätt
utveckla Tjänsterna, dels för att marknadsföra våra samt våra
samarbetspartners produkter och tjänster. För mer information om hur NFS
AB använder cookies, se vår Cookie Policy.

12.4

Vill du inte att cookies används?
I din webbläsares inställningar kan du välja vilka typer av cookies du ska
tillåta. Notera att delar av vår hemsida och därmed Tjänsterna kanske
slutar att fungera om vissa cookies stängs av.

13.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

13.1

Vid användandet av Jämförelsetjänsten kan vissa Personuppgifter
Behandlas genom automatiserat beslutsfattande av de försäkringsbolag
NFS AB samarbetar med. Det automatiserade beslutsfattandet kan
utformas på olika sätt, men kommer att baseras på de uppgifter du lämnar
om försäkringsobjektet.

13.2

I samband med att vi marknadsför våra Tjänster och våra
samarbetspartners produkter och tjänster genom användning av
marknadsföringscookies på hemsidan, använder vi profilering för att ge dig
den information som vi tror är mest relevant för dig. Syftet är också att
undvika att du får information du inte vill ha. I samband med sådan
profilering kommer NFS AB att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende
och ditt beteende på hemsidan i syfte att få mer kunskap om dig som kund
samt för att kunna förbättra våra och våra samarbetspartners erbjudanden.
För samma ändamål kan NFS AB även komma att behandla eventuella
personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex.
information om att du är intresserad av en speciell kategori av produkter.
Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka
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försäkringar du tittat på. Baserat på denna information tillhandahåller vi
och våra samarbetspartners specialanpassad marknadsföring till dig.

14.

Dina rättigheter

14.1

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter, kräva rättelse av felaktiga
Personuppgifter, motsätta dig Behandling av Personuppgifter, kräva att
Behandling av Personuppgifter begränsas, att Personuppgifterna överförs
till annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet) eller kräva
radering av Personuppgifter i enlighet med de rättigheter som följer av
GDPR.

14.2

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive
profilering, där beslutet skulle få juridisk effekt på dig eller ge liknande
effekt.

14.3

För det fall du som kund är missnöjd med Behandlingen av Personuppgifter
eller anser att Behandlingen strider mot GDPR, är du välkommen att
kontakta NFS AB enligt kontaktuppgifter nedan i avsnitt 16. Det är även
möjligt att vända sig till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen, för att
framföra klagomål avseende Behandlingen av Personuppgifter.
Kontaktuppgifter
till
Integritetsskyddsmyndigheten
finns
på
https://www.imy.se/

15.

Ändringar av Integritetspolicyn

15.1

NFS AB kan komma att ändra denna Integritetspolicy om det bedöms vara
nödvändigt. Sådan ändring är främst påkallad vid eventuella lagändringar,
vid tillkomst av praxis, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer
från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med
anledning av GDPR. Vidare kan Integritetspolicyn behöva uppdateras vid
förändringar i NFS AB:s verksamhet.

15.2

Om några större förändringar av Integritetspolicyn vidtas gällande hur
Personuppgifter Behandlas kommer ett meddelande publiceras på NFS
AB:s hemsida.

16.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor gällande Behandlingen av dina Personuppgifter
eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att vända dig till
vårt dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor hos NFS AB.
Dataskyddsombudet
kontaktas
på
följande
mailadress:
gdpr@nyaforsakringar.se
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