Information till investerare
1.

Introduktion
Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB (här benämnt "LKAB", "vi",
"oss" eller "vår") är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Det är av yttersta vikt för oss att din integritet skyddas och personuppgifterna som
samlas in hanteras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen
(Europaparlamentets och rådet förordning (EU) nr 2016/679) (”GDPR”).
Här hittar du information om på vilket sätt LKAB samlar in, behandlar och delar
dina personuppgifter. Vidare ges också information om dina rättigheter gentemot
LKAB i fråga om personuppgiftshantering. Om du har några frågor är du
välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna i texten nedan.

2.

Vilka personuppgifter behandlas?
LKAB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:
Kontaktinformation (t.ex. namn, adress, e-post, telefonnummer)
I regel samlar LKAB in personuppgifter direkt från dig. I vissa fall kan
personuppgifter komma att behandlas som LKAB samlar in från annan allmänt
tillgänglig tjänst eller register, exempelvis från Skatteverket eller andra myndigheter
och institutioner.

3.

För vilket ändamål behandlas personuppgifter?
LKAB behandlar dina personuppgifter för att administrera förhållandet mellan dig i
egenskap av investerare och LKAB.

4.

Vad är den legala grunden för behandlingen av
personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att kontakta
dig i egenskap av investerare. Detta innebär att LKAB är av uppfattningen att
behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål väger tyngre än det
integritetsintrång du utsätts för med anledning av behandlingen. Resultatet av denna
intresseavvägning grundar sig framför allt på det faktum att behandlingen av dina
personuppgifter är så begränsad som möjligt.
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5.

Hur skyddas personuppgifter och vilka får tillgång till dem?
LKAB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
skydda personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst.
Endast personer hos LKAB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med
ändamålet som angetts ovan har tillgång till dina personuppgifter. LKAB kan
överföra dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen, när det krävs för
administrativa ändamål. LKAB kan också överföra dina personuppgifter till
tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till LKAB, främst IT-konsulter
som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.

6.

Hur länge sparas personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge behandlingen uppfyller sitt ändamål, det vill
säga så länge du är aktuell investerare. Personuppgifterna kan komma att sparas
under en längre tid om så krävs enligt lag.

7.

Dina rättigheter
Du har flera rättigheter enligt GDPR.
Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få ta del av dina personuppgifter och information om hur dessa
behandlas. Du har rätt att begära en elektronisk kopia av samtliga personuppgifter
som vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning
Om personuppgifterna som LKAB behandlar är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Om du inte håller med
om en intresseavvägning som LKAB har gjort kan du också invända mot
behandlingen, eller begära att den begränsas. Du kan till exempel begära
begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter som behandlas inte
är korrekta eller om du anser att personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet
med behandlingen.
Rätt att återkalla lämnat samtycke
Om du särskilt lämnar ditt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du
alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta kan du göra genom att kontakta
LKAB via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 8.
Rätt till dataportabilitet
I den mån LKAB behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för
att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att på begäran få ut
de personuppgifter som behandlas som du har tillhandahållit LKAB i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att få dessa överförda till en
annan personuppgiftsansvarig.
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Rätt att klaga
Det är viktigt för LKAB att du känner dig trygg med personuppgiftsbehandlingen
som sker. LKAB värnar om samtliga investerares personliga integritet och strävar
efter att behandla samtliga personuppgifter med största respekt. Om du dock anser
att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig (se
kontaktuppgifter i avsnitt 8). Du har även möjlighet att lämna in klagomål över
personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen, som är den myndighet som
utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

8.

Kontaktuppgifter
LKAB, org. nr. 556001-5835, med adress Box 952, 971 28 Luleå, e-postadress
info@lkab.com och telefonnummer 0771-760 000, är som ovan angetts
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att
LKAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med
gällande personuppgiftslagstiftning. Vid frågor om personuppgiftsbehandling, kan
du kontakta LKAB:s GDPR-samordnare via e-postadressen GDPR@lkab.com .

