
Anteckningar
 / Notes

Ord som står i singular omfattar även plural och vice versa. En referens till
ett kön gäller båda könen. / Words in the singular include the plural and vice
versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.

Personuppgiftsmeddelandet / Privacy Notice

PERSONUPPGIFTSMEDDELANDE / PRIVACY NOTICE

Introduktion / Introduction

Lombard International Assurance S.A. (”vi”, ”oss”, ”Försäkringsbolaget”), ett luxemburgskt livförsäkringsbolag etablerat som ett publikt aktiebolag
(société anonyme), med huvudkontor på 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, och registrerat i Luxemburgs
handels- och företagsregister med nummer B 37604 agerar som registeransvarig i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallad ”den allmänna dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”). / Lombard International
Assurance S.A. ("we", "us", “Insurer”), a Luxembourg life assurance company established as a public limited liability company (société anonyme), registered office at 4,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B37604 is
acting as data controller in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the “General Data Protection Regulation” or
“GDPR”).

Detta personuppgiftsmeddelandet ger information om hur vi samlar in och använder personuppgifter och förklarar dina lagstadgade rättigheter. /
This Privacy Notice provides information about how we collect and use personal data and explains your statutory rights.

Vilka personuppgifter samlar vi in? / What personal data do we collect?

För att kunna förse dig med våra produkter och tjänster samlar vi in information om dig och närstående parter. Det kan omfatta följande: / In order
to provide you with our products and services, we collect information relating to you and  related parties. This may include:

- Kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer / Contact data such as correspondence address, email and phone numbers
- Finansiella uppgifter såsom källa till och uppgifter om förmögenhet, transaktionsuppgifter och försäkringspremier / Financial data such as source

and details of wealth, transactions data, insurance premiums
- Identifieringsuppgifter som utfärdats av offentliga myndigheter, t.ex. personnummer, ID eller pass och skatteregistreringsnummer /

Identification data issued by public authorities such as social security number, ID or passport and tax identification number
- Identifieringsuppgifter såsom namn, efternamn, bostadsadress, födelsedatum och födelseort, nationalitet och (elektroniskt)

signaturexemplar / Identification data such as name, surname, residential address, date and place of birth, nationality and (electronic) signature specimen
- Bilder och ljudinspelningsdata vid digital onboarding / Images and sound recording data in case of digital onboarding
- Personliga egenskaper som ålder, kön, civilstånd, språk, relation till försäkringstagaren / Personal characteristics such as age, gender, marital status,

language, relationship with the Policyholder
- Personuppgifter som är relevanta för riskbedömningen, t.ex. tidigare fällande domar / Personal data relevant to the assessment of risk such as past

criminal convictions
- Fysiska uppgifter såsom vikt och uppgifter relaterade till hälsa och livsstil, i händelse av ett potentiellt dödsfallsskydd / Physical data such as

weight and data related to health and lifestyle in case of a potential death cover
- Yrkesuppgifter om verksamhet och yrke. / Professional data related to activity and occupation.
Hur samlar vi in personuppgifter? / How do we collect personal data?

Vi samlar in uppgifter från dig direkt när du ansöker om en produkt eller tjänst. / We will collect information from you directly when you apply for a product or
service.

Uppgifter om dig kan också lämnas till oss av en tredje part, till exempel en agent eller mäklare eller någon annan tredje person som kan ansöka om
en produkt eller tjänst där ditt namn anges eller där du är förmånstagare. / Information about you may also be provided to us by a third party, such as an agent
or broker or any other third person who may be applying for a product or service which names or benefits you.

Vi kan samla in uppgifter om dig från andra källor där vi anser att detta är nödvändigt för att hantera din försäkring och risken kopplad till den och/
eller för att stödja bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Dessa andra källor kan omfatta offentliga register, databaser som förvaltas av
välrenommerade organisationer samt press och internet. / We may collect information about you from other sources where we believe this is necessary to manage
your Policy and the risk associated with it and/or to help fight financial crime. These other sources may include public registers, databases managed by reputable
organisations as well as the press and the Internet.

När du lämnar personuppgifter till Lombard International Assurance S.A. om en tredje part, till exempel uppgifter om familjemedlemmar, bekräftar
du att du har befogenhet att lämna ut personuppgifterna och att de utlämnade uppgifterna är fullständiga, korrekta och aktuella. / When you provide
personal data to Lombard International Assurance S.A. relating to a third party, for example details of family members, you confirm that you have the authority to
disclose the personal data and that the data disclosed is complete, accurate and up to date.

Tillhandahållande av personuppgifter är ett avtalsenligt krav och krävs för att ingå försäkringspolicyn. Vid eventuella ändringar av personuppgifterna
måste du meddela oss om dem omgående. Vägran att lämna ut uppgifter, tillhandahållande av felaktig information eller att inte tillhandahålla
uppdaterad information kan påverka fullgörandet av våra skyldigheter. / Provision of personal data is a contractual requirement and a requirement necessary
to enter into the Policy. Any change to the personal data must be notified to us promptly. Refusal to provide information, providing inaccurate information or not
providing updated information may affect the performance of our obligations.
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I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter? / For which purposes do we process your personal data?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: / We use your personal data for the following purposes:

Syfte med behandling / Purpose of Processing Typ av personuppgifter / Personal Data Type Rättslig grund för behandling / Legal basis for
Processing

Ingående och utförande av policyn: / Entering
and Performance of the Policy:

Förbereda, upprätta, administrera, utfärda,
slutföra och genomföra policyn, inbegripet i
förhållande till investeringarna samt fastställa
de belopp som ska betalas enligt
policyvillkoren / Preparing, setting up,
administering, issuing, concluding and performing the
Policy, including in relation to the investments, and
settling sums due under the terms of the Policy

Förmedling och återförsäkring / Intermediation
and reinsurance

- Kontaktuppgifter / Contact data
- Finansiella uppgifter  / Financial data
- Identifieringsuppgifter / Identification data
- Bilder och ljudinspelningar / Images and sound
recordings
-  Personliga egenskaper / Personal characteristics
- Personuppgifter som är relevanta för
riskbedömningen  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Fysik-, hälso- och livsstilsrelaterade uppgifter  /
Physical, health and lifestyle related data
- Professionella uppgifter / Professional data

- Fullgörande av ett kontrakt (Artikel 6 punkt
1 b i dataskyddsförordningen)  /
Performance of a contract (Art. 6 para.1 b
GDPR)

- Samtycke (Artikel 6 punkt 1 a i
dataskyddsförordningen) / Consent (Art. 6
para.1 a GDPR)

Efterlevnad av rättsliga och lagstadgade
skyldigheter: / Compliance with legal and regulatory
obligations:

Samarbete med lokala och utländska
skattemyndigheter / Cooperating with local and
foreign tax authorities

Förebyggande av bedrägerier, penningtvätt och
finansiering av terrorism / Preventing fraud,
money laundering and terrorist financing

- Kontaktuppgifter / Contact data
- Finansiella uppgifter  / Financial data
- Identifieringsuppgifter / Identification data
- Bilder och ljudinspelningar / Images and sound
recordings
-  Personliga egenskaper / Personal characteristics
- Personuppgifter som är relevanta för
riskbedömningen  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Professionella uppgifter / Professional data

- Lagstadgade skyldigheter (Artikel 6 punkt 1
c i dataskyddsförordningen)  / Legal
Obligation (Art. 6 para 1 c GDPR)

Hantering av klagomål och tvister /
Management of complaints and litigation

Riskhantering / Risk management

Effektiv och laglig drift av försäkringsgivarens
verksamhet / Effective and lawful operation of the
Insurer’s business

- Kontaktuppgifter / Contact data
- Finansiella uppgifter  / Financial data
- Identifieringsuppgifter / Identification data
- Bilder och ljudinspelningar / Images and sound
recordings
-  Personliga egenskaper / Personal characteristics
- Personuppgifter som är relevanta för
riskbedömningen  / Personal data relevant to the
assessment of risk
- Professionella uppgifter / Professional data

- Rättsliga skyldigheter (artikel 6 punkt 1 c i
dataskyddsförordningen) / Legal obligation
(Art. 6 para 1 c GDPR)

- Berättigat intresse (artikel 6 punkt 1 f i
dataskyddsförordningen) - förutsatt att det
alltid genomförs på ett sätt som är
proportionerligt och som respekterar dina
integritetsrättigheter / Legitimate interest (Art.
6 para.1 f GDPR) - provided it is conducted at all
times in a way that is proportionate and that
respects your privacy rights

Vi kan begära ditt skriftliga samtycke innan vi behandlar personuppgifter för ett annat ändamål än de som anges ovan eller för att ge dig ett verkligt
val och kontroll över dina personuppgifter. Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter för ett särskilt ändamål har du rätt
att när som helst återkalla det utan att det påverkar lagenligheten i den behandling som baseras på det samtycke som gavs före återkallandet. / We
may ask for your written consent before processing personal data for a purpose other than those listed above or to offer you real choice and control over your personal
data. If you have given your consent for the processing of your personal data for a specific purpose, you have the right to withdraw this consent at any time, without
affecting the lawfulness of the processing based on consent before withdrawal.

Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. / We will not use your personal data for direct marketing purposes.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?  / Who has access to your personal data?

Dina personuppgifter är tillgängliga vid behov inom Lombard International Assurance S.A. och kan endast nås av de anställda på berörda interna
avdelningar i den utsträckning som krävs för att uppfylla vars och ens uppgifter inom deras respektive ansvarsområden. Våra medarbetare behandlar
personuppgifter enligt våra riktlinjer och förfaringssätt för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå. / Your personal data is available on a need to know
basis within Lombard International Assurance S.A., and can only be accessed by the employees of the relevant internal departments to the extent necessary to fulfil their
respective tasks and responsibilities. Our employees process your personal data in accordance with our policies and procedures to ensure an adequate level of security.

Vi kan göra dina personuppgifter tillgängliga på alla tillämpliga sätt för tredje part som kan kräva tillgång till dem, inklusive mäklaren/agenten,
investeringsförvaltaren och den depåbank som anges på din policy, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, ombud, andra dotterbolag
eller närstående bolag som ingår i var och en av försäkringsgivarens företagsgrupper samt andra mottagare av personuppgifter, offentliga
förvaltningar och lokala eller utländska offentliga och rättsliga myndigheter, inklusive alla behöriga tillsynsmyndigheter. / We may make your personal
data available by any means to third parties that may require access to them, including the Intermediary, the Investment manager and the Custodian bank appointed on
your Policy, service providers, legal advisers, auditors, delegates, any other subsidiary or affiliated company that is part of the group of companies of each of the Insurer
and the other recipients of the personal data, public administrations and local or foreign public and judicial authorities, including any competent regulator.

Vi använder tjänsteleverantörer, särskilt sådana belägna i Storbritannien och USA, för att uppfylla våra skyldigheter att bekämpa penningtvätt och
uppfylla kundkännedomskrav och kan inom ramen för detta tillhandahålla viss information och personuppgifter om försäkringstagaren, den
livförsäkrade och/eller förmånstagaren till dessa. / We use service providers, notably located in the United Kingdom and the United States of America, to comply
with anti-money laundering and KYC obligations and may provide certain information and personal data of the Policyholder, the Life Assured and/or the Beneficiary to
them.
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Överför vi dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ”EES”? / Do we transfer your personal data outside the European
Economic Area “EEA”?

Behandling av personuppgifter kan omfatta överföringar utanför EES, till länder som kanske inte har krav på uppgiftsskydd som bedöms vara
likvärdiga med dem som gäller inom EES. I sådana fall kommer vi strikt följa artikel 46 i dataskyddsförordningen och tillhandahålla lämpliga
skyddsåtgärder genom avtalsklausuler mellan försäkringsgivaren och mottagaren i tredjeland eller be om ditt samtycke. Du kan kontakta vårt
dataskyddsombud för mer information om de tillämpade skyddsåtgärderna. / Processing of personal data may include transfers outside the EEA, to countries
that may not have data protection requirements deemed equivalent to those prevailing in the EEA. In such cases, we will strictly comply with article 46 of the GDPR and
provide appropriate safeguards through contractual clauses between the Insurer and the recipient located in the third country or ask for your consent. You may contact our
Data Protection Officer ("DPO") for more information about the applied safeguards.

Hur kan du utöva dina dataskyddsrättigheter? / How can you exercise your data protection rights?

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. / You have a number of rights in relation to your personal data.

Din rätt till tillgång: Du har rätt att begära kopior från oss av dina personuppgifter. / Your right of access: You have the right to ask us for copies of your
personal data.

Din rätt till rättelse: Du har rätt att be oss att rätta personuppgifter som du anser är felaktiga. Du har också rätt att be oss komplettera information
som du anser är ofullständig. Vi kan försöka kontrollera att uppgifterna är korrekta innan vi rättar dem. / Your right to rectification: You have the right
to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete. We may seek to verify
the accuracy of the data before rectifying it.

Din rätt till radering: Du har rätt att be oss att radera dina personuppgifter under vissa omständigheter. / Your right to erasure: You have the right to ask
us to erase your personal information in certain circumstances.

Din rätt till begränsning av behandlingen: Du har rätt att be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. /
Your right to restriction of processing: You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Din rätt att invända mot behandling: Du har rätt att under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter. / Your right to
object to processing: You have the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Din rätt till dataportabilitet: Du har rätt att under vissa omständigheter begära att vi överför de personuppgifter som du lämnat till oss till en annan
organisation eller till dig. / Your right to data portability: You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or
to you, in certain circumstances.
Du har också rätt att begära information kopplad till automatiserat beslutsfattande och profilering eller anledningen till internationella
överföringar. / You also have a right to request information in relation to any automated decision making and profiling or the basis for international transfers.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till Luxemburgs nationella kommission för dataskydd (CNPD) genom att fylla i det onlineformulär
som finns på CNPD:s webbplats https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html eller till respektive tillsynsmyndighet i ditt land där du har
din hemvist eller arbetsplats eller hos den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där en påstådd dataskyddsöverträdelse inträffat. / Finally, you have
a right to lodge a complaint with Luxembourg’s National Commission for Data Protection (CNPD) by completing the online form available on the CNPD’s website
https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html or with the respective supervisory authority in your country of habitual residence, place of work or with the
competent supervisory authority of the country in which an alleged data protection infringement occurred.

Du kan skicka din skriftliga begäran till vårt dataskyddsombud via följande e-postadress: dataprivacy@lombardinternational.com och/eller per post
till 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. / You can submit your written request to our Data Protection Officer “DPO” via
the following email address: dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post mail at Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Vi svarar utan dröjsmål och inom en månad efter mottagandet av din begäran. / We will respond without delay and within one month of receipt of your
request.

Vi kommer inte att be om en avgift för att utöva någon av dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, såvida inte din begäran om tillgång
till information är ogrundad, repeteras eller anses vara överdriven, i vilket fall vi under omständigheterna kan välja att debitera ett rimligt belopp. Vi
kommer att informera dig om eventuella avgifter innan vi genomför din begäran. / We will not ask for a fee to exercise any of your rights in relation to your
personal data, unless your request for access to information is unfounded, repetitive or excessive, in which case we may charge a reasonable amount in the circumstances.
We will let you know of any charges before completing your request.

Hur säkerställer vi personuppgifter? / How do we secure your personal data?

Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. / Protecting your privacy is very important to us.

Lombard International Assurance S.A. har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa sekretess och säkerhet för personuppgifter genom att
införa lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering eller förstörelse,
oavsiktlig förlust, skada, ändring, obehörigt yppande eller tillgång till samt mot alla andra former av olaglig behandling eller ytterligare
behandling. / Lombard International Assurance S.A. has taken adequate safeguards to ensure the confidentiality and security of your personal data by implementing
appropriate technical, physical and organisational measures to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, damage, alteration,
unauthorised disclosure or access, and against all other forms of unlawful processing or further processing.

Lombard International Assurance S.A. är certifierat enligt ISO 27001 och ISO/IEC 27701. / Lombard International Assurance S.A. is ISO 27001 and ISO
27701 certified.

Hur länge sparar vi personuppgifter? / How long will we keep your personal data?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under policyns giltighetstid för att uppnå de syften som beskrivs ovan och efter dess uppsägning för
att uppfylla rättsliga skyldigheter som gäller för försäkringsföretag. / We will process your personal data during the life of the Policy to achieve the purposes
described above and after its termination to comply with legal obligations applicable to insurance undertakings.
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Använder vi automatiserat beslutsfattande? / Do we use automated decision making?

De personuppgifter som samlas in får behandlas delvis genom automatiserade medel, men endast när beslutet är nödvändigt för att ingå eller
genomföra policyn, särskilt för fullgörandet av försäkringsgivarens rättsliga skyldigheter (t.ex., men inte begränsat till, skyldigheter att bekämpa
penningtvätt)./ The personal data collected may be processed partially through automated means but only when the decision is necessary to enter into or for the
performance of the Policy, and notably for the performance of the legal duties of the Insurer (such as, but not limited to, anti-money laundering obligations).

Vem kan du kontakta? / Who can you contact?

Om du har några frågor relaterade till dina personuppgifter eller är orolig för hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt
dataskyddsombud på dataprivacy@lombardinternational.com och/eller per post till Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. / If you have any questions related to your personal data or have concerns regarding the way in which we
process your personal data, please contact our Data protection Officer at dataprivacy@lombardinternational.com and/or by post at Lombard International Assurance
S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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