
Klara Östra Kyrkogata 2 B
111 52 Stockholm
Tel: +46 8 534 802 60
E-post: direkt@swedma.se

Ansökan
Del 1 Information – Ansökande bolag
Företag Organisationsnummer

Postadress Fakturaadress (e-post)

Kontaktinformation Till DPO eller PO vid frågor och klagomål: Segment:                         B2C B2B

Kort beskrivning av företaget

Del 2 Information – Datahantering. Beskriv så utförligt som möjligt hur ni arbetar.
Ange samtliga personuppgifter från era kunder som ni hanterar, för vilka ändamål ni använder uppgifterna samt 
för varje område även vilken laglig grund som används för hanteringen.

Vad har ni angett för ändamål avseende behandling av kunder och potentiella kunder?

Vilka personuppgifter behandlar ni?

Vad används uppgifterna till?

Vilken laglig grund använder ni för  behandlingen?

Öppenhet
På vilket sätt samlar ni in data?

Hur informerar ni kunder och blivande kunder om vilken data ni samlar in?

Hur informerar ni om vilken data som delas och med vilka ni delar den?
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Använder ni biträdesavtal?

Hur arbetar ni med biträdesavtal? Beskriv hur ni praktiskt arbetar.

Minimering och nödvändighet, beskriv så utförligt som möjligt hur ni arbetar.

Vilka uppgifter om era kunder eller potentiella kunder sparar ni för att använda för marknadsföringsändamål?

Hur länge sparar ni dem?

Vilka rutiner har ni för gallring?

Vilka rutiner har ni för att säkerställa ni att uppgifterna är korrekta/uppdaterade?

Individens rättigheter, beskriv så utförligt som möjligt hur ni arbetar.
Vilka rutiner har ni för att omhänderta frågor och begäran från konsumenter och kunder?

Säkerhet, beskriv så utförligt som möjligt hur ni arbetar.

Hur skyddar ni era personuppgifter och kunddata (som används för marknadsföringsändamål)?
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Hur arbetar ni med incidenthantering?

Kommunikationsvägar, beskriv så utförligt som möjligt hur ni arbetar.
Hur säkerställer ni att ni har rätt att kommunicera i alla kanaler (e-post, sms, etc)? När ber ni om tillstånd?

Hur lämnar ni information om rätten att tacka nej till marknadsföring i vissa kanaler ”sk soft opt out”?

Vilka rutiner har ni för att omhänderta opt out-förfrågningar (begäran att inte personuppgifterna används för  
direktmarknadsföring)?

På vilket/vilka sätt kan kund själv styra över vilka kanaler denne vill bli kontaktad i?
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