
Dessa villkor gäller fr.o.m. den 1 april 2022.

Behandling av personuppgifter – Integritetspolicy

Nowonomics AB (publ)., 556990-1795,  är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen
för din användning av NOWO och vårt tillhandahållande av Tjänsterna, då Nowonomics bestämmer ändamålen med och
medlen för behandlingen. Denna punkt 10, som utgör Nowonomics integritetspolicy (”Integritetspolicyn”), beskriver Nowonomics
behandling av dina personuppgifter inom ramen för din användning av NOWO och Nowonomics tillhandahållande av
Tjänsterna.

Nowonomics värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska
säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för din användning av NOWO och
Nowonomics tillhandahållande av Tjänsterna, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter
med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. Genom att acceptera Användarvillkoren och i samband därmed
kryssa i att du lämnar ditt samtycke till den personuppgiftsbehandling som framgår av Integritetspolicyn godkänner du att vi
samlar in och behandlar följande personuppgifter direkt från dig som användare:

● namn
● personnummer
● e-postadress
● IP-adress
● enhets ID
● maskerat kortnummer
● adress
● mobilnummer

Nowonomics tar emot information från fondbolaget om din status kring registrering till fonden och från Betalningsinstitutet om
dina spartransaktioner. Vi får uppgifter om belopp som överförts till ditt konto hos fondbolaget samt värde som placerats i
fonden från Betalningsinstitutet respektive fondbolaget.

Dessutom tar Nowonomics emot och behandlar transaktionsuppgifter från Kortutgivande Banken och eller Betalningsinstitutet
för att kunna uppnå ”Syftet” och ändamålen med behandlingen som framgår av punkten 10.1 nedan. Transaktionsuppgifter som
behandlas inkluderar köpbelopp, försäljningsställe-id, tid och datum för transaktionen. Transaktionsuppgifterna från
Kortutgivande Banken och eller Betalningsinstitutet inkluderar preliminära transaktionsuppgifter i realtid vilka verifieras på
regelbunden basis med angivande av datum och tid för respektive transaktion. Försäljningsställe-id innefattar information som
identifierar terminalen där du har genomfört ett köp med ditt anslutna kort.

10.1 Utöver behandlingen av personuppgifter ovanför behandlar vi även dina personuppgifter för följande ändamål:

● Dina adressuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsterna

● Ditt personnummer används i syfte att matcha dig som användare av NOWO med information som kund
hos Betalningsinstitutet respektive fondbolaget

● Din e-post och postadress för att verkställa Användarvillkoren, inklusive att skydda Nowonomics rättigheter,
egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet

● Din ip-adress och enhets ID för att säkerställa den tekniska funktionaliteten av NOWO och för att förhindra
användning av Tjänsterna i strid med Användarvillkoren samt för att förebygga och utreda missbruk av
Tjänsterna, såsom närmare beskrivs i avsnittet om legala förfrågningar och förebyggande av skada

● Din ip-adress och enhets ID för att du ska kunna tillgodogöra rabatter i form av sparande till ditt fondkonto
och för att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsterna genom att anpassa erbjudanden från
Handlare

● Ditt kortnummer för att möjliggöra debitering av belopp som på din instruktion debiteras ditt registrerade
betal/kreditkort och överförs till ditt konto hos fondbolaget



● Din e-post och postadress för att kunna skicka marknadsföring av Nowonomics produkter och tjänster

● Din e-post och postadress för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och Användarvillkoren

● Ditt mobiltelefonnummer för att kunna skicka dig notifieringar och meddelanden

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut,
stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell
aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, och som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs
enligt tillämplig lag.

10.2 Samtycke

Genom att acceptera Användarvillkoren och i samband därmed också kryssa i att du lämnar ditt samtycke till den
personuppgiftsbehandling som framgår av Integritetspolicyn godkänner du:

● behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy

● behandlingen av personuppgifter i enlighet med sekretesspolicy

● behandlingen av personuppgifter i enlighet med bokföringslagen

● att erhålla direktmarknadsföring från Nowonomics eller bolag i samma koncern som Nowonomics, t.ex.
genom e-post eller på annat sätt

10.3 Uppfyllande av laglig skyldighet

Nedanstående personuppgifter kommer vi behandla för att uppfylla den lagliga grunden för Användaravtalet;

● namn
● personnummer
● IP-adress
● enhets iD
● adress

10.4 Överföring av personuppgifter

10.4.1 Överföring av personuppgifterna till samarbetspartners listade under punkt 3.

● Dina personuppgifter delas med Betalningsinstitutet i enlighet med 10.1 och 10.2.

● Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till de övriga samarbetspartners som anges i punkt 3 i den mån
det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för.

● Så långt det är möjligt kommer uppgifterna att lämnas ut i anonymiserad form, men för vissa ändamål är
det nödvändigt att mottagaren får information som gör det möjligt att identifiera dig som användare.

10.4.2 Överföring av personuppgifter till tredje man

● Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter om det är nödvändigt för
att utföra tjänsterna, se listan över sådana utvalda parter nedan. Vi vidtar i dessa fall alla lämpliga legala,
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög
skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Se bilaga (Underbiträdesavtal).

10.4.3 Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer såsom när vi delar din information med
en leverantör med verksamhet utanför EU/EES kan dock dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES. Vi



säkerställer att en adekvat säkerhetsnivå finns och att lämpliga skyddsåtgärder är vidtagna i tillämpliga dataskyddskrav.
Skyddsåtgärderna består av att säkerställa att det tredje land till vilket data överförs antingen är föremål för beslut från
EU-kommissionen om att adekvat skyddsnivå gäller eller att EU kommissionens standardklausuler ingåtts mellan Nowonomics
och mottagaren.

10.5 Säkerhet

Vi anlitar Betalningsinstitutet för att i egenskap av vårt personuppgiftsbiträde för vår räkning lagra dina kort- och
personuppgifter. Betalningsinstitutet är PCI-DSS-Level 1 certifierad och uppfyller därmed kortföretagens och bankernas
säkerhetskrav.

10.6 Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras under avtalstiden samt efter avslutat medlemskap i enlighet med bokföringslagen och arkiveras i 7 år.
Dina personuppgifter gallras årligen när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Information som
vi erhåller om dig när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål
för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot Användarvillkoren, eller
annars för att förebygga skada för Nowonomics eller dig som användare.

10.7 Dina rättigheter

Du har rätt att, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, varifrån
dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt
och utan angivande av skäl vid två tillfällen per år. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar
eller utplånar personuppgifter om dig. Vi gör en bedömning från fall till fall gällande samtliga förfrågningar vi tar emot, vilket i
vissa fall kan resultera i att vi inte kan tillmötesgå din begäran om den exempelvis strider mot gällande lag.

För att utöva dina rättigheter eller framföra frågor eller klagomål på vår behandling av personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss i enlighet med kontaktuppgifterna i punkten 10.10. Skulle du inte få svar på dina frågor eller nå en
överenskommelse med oss har du rätt att kontakta relevant tillsynsmyndigheten för att framföra klagomål. Du kan hitta rätt
tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter via http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

10.8 Länkar och samarbetspartners behandling av dina personuppgifter

Du bör vara medveten om att du inom ramen för NOWO hänvisas via länkar till information på hemsidor som tillhandahålls av
våra samarbetspartners. Integritetspolicyn för varje sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas
från dig på sådan hemsida. Notera särskilt att respektive samarbetspartners personuppgiftsbehandling inte hanteras inom
ramen för denna Integritetspolicy.

10.9 Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Nowonomics AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tillhandahållande av
Tjänsterna. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på följande
postadress: Nowonomics AB, Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm, telefon: 08-609 04 77 eller på e-postadress:
kontakt@nowo.se

_______________________________
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