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1.0
Getswishs roll som personuppgiftsansvarigt respektive
personuppgiftsbiträde
Getswish AB, org. nummer: 556913–7382, Kungsgatan 55, 111 20 Stockholm
(“Getswish”), äger, förvaltar och utvecklar tjänsten Swish, inklusive Swishappen, och Swish betalprodukter (“Swish”). Genom att tillhandahålla Swish
kommer Getswish att få tillgång till och behandla dina personuppgifter
som personuppgiftsbiträde och därmed agera på uppdrag av din bank
(betalningsinstitut) som erbjuder dig Swish-tjänsten. I vissa begränsade fall agerar
Getswish också som personuppgiftsansvarig t.ex. vad avser information och data
som du skickar till oss via vår hemsida, e-post eller på något annat sätt. Getswish
respekterar din personliga integritet och kommer att hantera dina personuppgifter
i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgifter. Denna policy hjälper
dig att förstå vilka personuppgifter som Getswish kan komma att hantera när du
t.ex. använder Swish och hur dessa uppgifter används och skyddas. Användningen
av Swish kan involvera flera parter. Denna policy gäller endast behandling av
personuppgifter som Getswish och dess underleverantörer utför.

2.0

Behandling av personuppgifter

2.1 Ditt Swish-avtal
För att kunna använda Swish måste du ingå ett avtal med en bank
(betalningsinstitut) som erbjuder Swish. Din bank kommer att samla in uppgifter
om dig och är därmed ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt
sätt. Getswish är personuppgiftsbiträde som handlar på uppdrag av din bank och
i enlighet med den bankens instruktioner. Getswish eller dess underleverantörer
lagrar och bearbetar i detta sammanhang ett antal av dina personuppgifter,
till exempel mobilnummer och personnummer. Personnummer krävs när du
identifierar dig själv med BankID. För mer information rekommenderar vi att du
också läser din banks policy för integritetsskydd.
2.2 Tillgång till din mobiltelefon
Personuppgifter kommer att samlas in och skapas både när du registrerar dig för
att använda Swish samt när du använder Swish. För att säkerställa effektiv Swishfunktionalitet kräver Swish-appen, förutom information som du gav till din bank vid
registrering, även tillgång till uppgifter i din mobiltelefon, såsom:
•
•

Lista över kontakter - så att du kan skicka pengar till dina kontakter.
Foton och kamera - så att du kan skanna QR-kod och lägga till bilder.

•

•
•
•
•

Bakgrundsuppdateringar - möjliggör att Swish körs i bakgrunden
för att kontrollera statusen för betalningar som du har gjort samt
inkommande betalningar.
Mobildata - så att du kan använda Swish när du inte är ansluten till ett
trådlöst nätverk.
Meddelanden - möjliggör för Swish att skicka meddelanden till din
mobiltelefon.
Telefonstatus och ID - möjliggör lagring av ett
mobilidentifikationsnummer
Platsinformation.

2.3 Företrädare för juridisk person som har koppling till Swish
Som en företrädare för en bank (betalningsinstitut) som erbjuder Swish, en
handlare som har Swish-avtal, en av Getswish godkänd teknisk leverantör eller
för en annan part som tillhandahåller tjänster relaterade till Swish, kan du komma
att registrera dig hos Getswish och därmed tillhandahålla personuppgifter som
personnummer, namn, adress, telefonnummer, för att få information, administrera
certifikat etc. Vi behöver informationen för identifiering när du använder BankID,
för att säkerställa att du vid varje tillfälle är behörig att få tillgång till relevant
information, att administrera certifikatet etc. och för att administrera vårt
förhållande.
2.4 Behandling av andra personuppgifter
När du ansöker om anställning, registrerar dig för att få information om Getswish
eller våra produkter och tjänster, ingår ett avtal eller annars kontaktar Getswish,
godkänner du att Getswish behandlar dina tillhandahållna personuppgifter för det
aktuella ändamålet.

3.

Syftet med behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen 2016/679
(EU) (“GDPR”) och reglerna för banksekretess. Syftet med behandlingen av dina
personuppgifter är att uppfylla våra åtaganden enligt Swish-avtalet, till exempel
för att säkerställa effektiv Swish-funktionalitet, identifiering och säkerhet, våra
skyldigheter enligt lag eller vad som i övrigt krävs för att uppnå syftet med din
kontakt med Getswish och då lämnade personuppgifter.
Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att
uppfylla syftet med behandlingen av dem. Vissa uppgifter måste vi spara på grund
av lagstadgade skyldigheter vilket innebär att vissa personuppgifter kan komma att
lagras i upp till 10 år. Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt
samtycke, behåller vi bara dina uppgifter så länge du själv önskar.

4.

Personuppgifter lämnas till tredje man

Dina personuppgifter kommer att delas med andra i enlighet med ditt Swishavtal eller som krävs för att säkerställa effektiv Swish-funktionalitet, som exempel
kommer information om dig att skickas till dem som du skickar en betalning till,
eller som annars behövs för att uppnå syftet med din kontakt med Getswish.

När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för
Getswishs räkning sker det enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att
underleverantören inte hanterar dina uppgifter för andra ändamål än vad som
anges i Swish-avtal, i denna policy eller din banks policy för integritetsskydd.
Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter om det krävs enligt lag
eller förordning. Vi kan till exempel vara skyldiga att lämna information till polisen,
skattemyndighet eller tillsynsmyndighet.

5.

Integritet och säkerhet

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss och vi har därför vidtagit
omfattande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
uppgifter mot obehörigt röjande, förändring eller förstörelse. Våra anställda och
underleverantörer har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt
gällande lagar och förordningar för personuppgifter. Vi behandlar dessutom dina
personuppgifter endast i Sverige.

6.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas
av oss, oavsett hur denna information samlas in. Begäran om sådan information
måste göras skriftligen. Förfrågan ska skickas till Getswish AB, Kungsgatan 55,
111 20 Stockholm när Getswish är personuppgiftsansvarig. När Getswish är
personuppgiftsbiträde skickar du begäran direkt till din bank.
Vidare har du rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller
begränsning av viss behandling av dina uppgifter, och att lämna in ett klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Om vår behandling av
dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka
ditt samtycke.

7.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta
Getswish AB, skicka ett mail till admin@getswish.se eller skicka ett brev till
ovanstående adress.
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1.0

Getswish a controller or a processor of your personal data

Getswish AB, with company registration number 556913-7382, located at
Kungsgatan 55, 111 20 Stockholm (“Getswish”), owns, manages and develops the
service of Swish, including the Swish-app and Swish payment products (“Swish”).
By providing Swish, Getswish will get access to and process your personal data
as a processor acting on behalf of your bank (payment institution), but in some
limited cases also as Controller for example when you provide information to
us via our web-site, e-mail or in any other way. Getswish respects your personal
privacy and will handle your personal data in accordance with current law and
regulations for personal data protection. This policy helps you to understand the
types of information Getswish may handle when you e.g. use Swish, and how this
information is used and protected. The use of Swish may involve several parties.
This policy relates only the processing of personal data carried out by Getswish
and its subcontractors.

2.0

Processing of personal data

2.1 Your Swish agreement
In order to use Swish, you must enter into an agreement with a bank (payment
institution), offering Swish services. Such bank will collect data about you and is
thus the controller who is responsible for the lawful processing of your personal
data. Getswish is the processor acting on behalf of such bank and in accordance
with such bank’s instructions. In this capacity Getswish, or our subcontractors, will
store and process some of your personal data, such as mobile number and social
security number, the social security number is required for authentication when
you identify yourself using BankID. For more information we recommended that
you also read your bank’s privacy protection policy.
2.2 Accesses to your mobile phone
Personal data will be collected and generated upon your enrolment to use Swish
as well as when you use Swish. In order to ensure effective Swish functionality, the
Swish App requires, in addition to information which you provided to your bank
upon enrolment, various accesses to your mobile phone. These accesses apply to:
•
•

List of contacts – enabling you to send money to your contacts.
Photos and camera – enabling you to scan a QR code and add
pictures.

•

•
•
•
•

Background updates – enabling Swish to run in the background to
check the status of payments you have made as well as incoming
payments.
Mobile data – enabling you to use Swish when you are not connected
to a wireless network.
Notifications – enabling Swish to send messages to your mobile
phone.
Telephone status and ID – enabling the storing of a mobile
identification number.
Information about location.

2.3 Representative of a legal entity cooperating with Getswish
As a representative of a bank (payment institution) offering Swish services, a
merchant with a Swish agreement, a technical supplier to Getswish or another
party providing services related to Swish, you may be required to register with
Getswish and thus provide personal data such as social security number, name,
address, telephone number, in order to obtain information, administer certificates
etc. We need the information for authentication when you identify yourself using
BankID, to ensure that you at each time are authorized to access the relevant
information, administer the certificate etc. and to administer our relationship.
2.4 Processing of other information
When you apply for employment, register to receive information about Getswish
or our products and services, enter into an agreement or otherwise contact
Getswish, you consent to our processing of provided personal information for the
purpose in question.

3.

Purpose of processing personal data

Your personal data will be processed in accordance with the Data Protection
Regulation 2016/679 (EU) (“GDPR”) and the bank secrecy regulations. The purpose
of processing your personal data is to fulfil obligations under the Swish agreement,
for example to ensure effective Swish functionality, authentication and security
purposes, and obligations as prescribed by law or as otherwise needed to achieve
the purpose of your contact with Getswish and your provision of personal data to
us.
Your personal data will only be kept for as long as is required to meet the purpose
of the processing thereof. Some data must be stored due to obligations prescribed
by law which means that some personal data will be stored up to 10 years. If the
processing of your personal data is based on your consent, we will only keep your
data for as long as you wish.

4.

Disclosure of personal data

Your personal data will be shared with others as stipulated in your Swish
agreement or as required in order to ensure effective Swish functionality, as an
example, information about you will be sent to the recipients of your payments, or
as otherwise needed to achieve the purpose of your contact with Getswish.

When your personal data is shared with subcontractors acting on behalf of
Getswish, the transfer of personal data will be in accordance with processor
agreements which, among other things, prevent the processors from using the
data for any other purposes than set forth in the Swish agreement, in this policy or
your bank’s privacy protection policy.
We may transfer your personal data if it should be required by law or regulation,
we might for example be required to provide information to the police, tax
authorities or supervisory authorities.

5.

Privacy and Security measures

The protection of your personal information is important to us. We have taken
comprehensive technical and organizational security measures to protect your
personal information from unauthorized disclosure, accidental or unlawful
destruction, loss or alteration. Our employees and subcontractors have strict
instructions to handle all personal data according to current laws and regulations
for personal data protection. Further, we will handle your personal data only within
Sweden.

6.

Your rights

You have the right to request information about any personal information relating
to you and held by us, regardless of how this information is gathered. Requests for
such information must be made in writing. The request must be sent to Getswish
AB, Kungsgatan 55, 111 20 Stockholm when Getswish is the controller. When
Getswish is processor you will send the request to your bank directly.
Further, you have the right to request rectification or erasure of your personal data
or restriction of certain processing of such data, and to lodge a complaint with the
Swedish Data Protection Authority (DPA). If our processing of your personal data is
based on your consent you may withdraw such consent at any time.

7.

Contact us

If you have any questions concerning this privacy protection policy, please do not
hesitate to contact Getswish AB, send an e-mail to admin@getswish.se or send a
letter to the above address.

