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InsightOne Nordic AB 

Integritetspolicy 
 
InsightOne har i över 30 år hjälpt företag att bli mer relevanta i sin marknadsföring mot konsumenter genom 
att skapa konsumentinsikter och insikter kring lokala marknader baserat på statistiska data. 
 
InsightOne är medlem i branchorganisationen SWEDMA och utöver att följa vad gällande lagar och 
förordningar föreskriver så sörjer vi för att i alla lägen skydda personlig integritet och att följa 
SWEDMAs riktlinjer och principer angående god sed. 

Därför är våra unika dataprodukter, såsom t ex Mosaic™ Livsstilar, statistiska data, d v s data som bygger på 
grupper av individer och som inte röjer fysiska personers faktiska och personliga uppgifter. 

För att skapa våra statistiska dataprodukter köper InsightOne in data från olika källor. Majoriteten av källdata 
är geografiskt aggregerad statistik som köps in från SCB.  

Vissa av de källdata vi använder innehåller dock personuppgifter vilka InsightOne behandlar såsom 
personuppgiftsansvarig. Samtliga dessa personuppgifter är offentliga uppgifter, i den mening att de är 
tillgängliga för var och en som efterfrågar dem från berörd myndighet. InsightOne behandlar efter 
intresseavvägning dessa källdata med Berättigat intresse som laglig grund. 

Företags behandling av personuppgifter regleras sedan 25:e maj 2018 av Dataskyddsförordningen 
(GDPR, The General Data Protection Regulation). I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsmyndighet 
gällande behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller dock i hela EU och skapar en enhetlig 
och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.  
 
Dataskyddsförordningen ger också registrerade rättigheter gällande sina personuppgifter.  
 
Du kan läsa mer om dessa rättigheter på nedan angiven hemsida: 
 
https://ec.europa.eu/....what-are-my-rights_sv 
 
För att utöva dessa rättigheter ber vi Er kontakta vårt dataskyddsombud brevledes på följande adress: 
 
Att: Dataskyddsombud  
InsightOne Nordic AB  
Box 160  
111 20 Stockholm 
 
med information om ditt personnummer, fotokopia på giltig legitimation samt vilken rättighet du vill utöva. 
 
Vi kommer inom 30 dagar efter vi fått ditt brev att skicka återkoppling till din folkbokföringsadress. Vi kommer 
därefter att lagra ditt personnummer tillsammans med ett ärendenummer i ett år i syfte att kunna följa 
ärendet. Efter ett år tas ditt personnummer och ärendet bort. 
 
Gäller ärendet ett registerutdrag kommer vi även inkludera de statistiska data som finns på din 
folkbokföringsadress (våra statistiska produkter) i databasen Livsstilsklassificering 
https://insightonelivsstilsklassificering.se/, för vilken vi har beviljats ett frivilligt utgivningsbevis efter en 
formell prövning av Myndigheten för press, radio och tv. 
 
Vill du komma i kontakt med oss angående andra integritets- eller dataskyddsfrågor ber vi dig kontakta vårt 
dataskyddsombud på: gdpr@insightone.se 
  
 

Nedan kan du läsa mer om de källdata vi behandlar som personuppgiftsansvariga. 
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Folkbokförings- och taxeringsuppgifter från CreditSafe AB 
 
Vi behandlar personuppgifter som härstammar från en publikation/teknisk upptagning som ges ut av 
CreditSafe AB (och som de har utgivningsbevis för). Publikationen bygger i huvudsak på uppgifter från 
skattemyndigheten, ges ut två gånger i månaden och innehåller uppgifter om samtliga individer 16 år eller 
äldre som förekommer i registren och som ej har skyddat personnummer eller temporärt 
samordningsnummer. 

Vi behandlar dessa uppgifter med Berättigat intresse som laglig grund. Vårt syfte och ändamål är att skapa och 
erbjuda data- och analystjänster med hjälp av: 

- Statistik på geografiska områden 
- Enskilda adressers attribut. 

o attribut som är oberoende av vem som befolkar adressen. 
- Uppgifter ur databasen Livsstilsklassificering https://insightonelivsstilsklassificering.se/  

o som vi har sökt och erhållit ett frivilligt utgivningsbevis för. 
o som innehåller statistiska data och segmentering - d v s data som bygger på grupper av 

individer och som inte röjer fysiska personers faktiska och personliga uppgifter - på 
bostadsnivå.  

- Uppgifter ur Transportstyrelsens databas (se vidare nedan). 
 

Nedan framgår vilka personuppgifter från detta källdata som vi aktivt behandlar i ovanstående syften: 

Persondatauppgifter: Inkomstuppgifter: 
Personnummer Personnummer 
Fbf gatuadress Taxeringsår 
Fbf postnummer Inkomst av tjänst 
Fbf stad Inkomst av aktiv näringsverksamhet 
Länskod Inkomst av passiv näringsverksamhet 
Kommunkod Allmänna avdrag 
Relationstyp** Taxerad förvärvsinkomst 
F-skatt* Beskattningsbar förvärvsinkomst 
Reg för moms* Inkomst av kapital 
Reg arbetsgivare* Underskott av kapital 
Datum för senaste adressändring Underskott av aktiv näringsverksamhet 

 Underskott av passiv näringsverksamhet 

 Slutlig skatt 
*Ja/Nej; ** Make/Maka/Partner/Vårdnadshavare 
Uppgifterna sparas i upp till 24 månader  

Observera att vi: 

- aldrig vidareförmedlar eller levererar ovan personuppgifter till tredje part. 
- för att uppgiftsminimera och skydda de registrerades integritet:  

o alltid pseudonymiserar personnummer i våra behandlingar. 
o alltid pseudonymiserar adressuppgifter när de behandlas tillsammans med övriga uppgifter. 

- minimerar våra behandlingstillfällen av källdatat utifrån syftena ovan. 
- minimerar antalet anställda med tillgång till källdatat. 
- inte sparar vare sig personnummer eller pseudonymiserat personnummer tillsammans med de 

statistiska produkter som skapas i behandlingarna. 
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Fordonsdata från Transportstyrelsen 
 

Transportstyrelsen (TS) får enligt sina instruktioner sälja personuppgifter i form av fordonsuppgifter till olika 
organisationer för specifika ändamål. InsightOne har tillstånd från Transportstyrelsen att behandla 
personuppgifter som Transportstyrelsen levererar för: 

” i) Uttag av urval för direktmarknadsföring av information om fordonsägare 

ii) Aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns 
i kund- eller medlemsregister eller liknande register och 

iii) statistiska ändamål” 

Vi gör detta med Berättigat intresse som laglig grund med syfte och ändamål att kunna erbjuda tjänster inom 
de tre områdena ovan. 

Nedan framgår vilka personuppgifter från detta källdata som vi behandlar i ovanstående syften:: 

Ägaruppgifter: Fordonsuppgifter: 
BrukarID* Identifierare 
Kön och Födelseår o   Registreringsnummer 
Adress, Postnummer, Postort, Kommun  o   VIN-kod 

 Tekniska uppgifter 

 o   Märke 

 o   Modell 

 o   Motortyp 

 o   Färg 

 o   Etc.** 

 Status och statusförändringar 

 o   Registreringsdatum 

 o   Ägardatum 

 o   Besiktningsdatum 

 o   Mätarställning 

 
o   Etc.** 
  

* Transportstyrelsens pseudonymiserade personid, vilken omöjliggör utsökning av enskilda individer i 
fordonsuppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter hänvisar vi till Tranportstyrelsen. 

** Se fullständig lista på https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/ 

Uppgifterna sparas i upp till 36 månader 

Observera att vi: 

- pseudonymiserar adressuppgifter i våra behandlingar. 
- minimerar våra behandlingstillfällen av källdatat utifrån syftena ovan. 
- minimerar antalet anställda med tillgång till källdatat.  


