
 

 

 
 

 

 

 

Integritetsmeddelande till kontoansökande och 
kontoinnehavare  
(som agerar kund och/eller leverantörer åt Lantmännen) 

1.1 Inledning 

Lantmännen ekonomisk förening (”Lantmännen” eller ”vi”) är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
anslutning till din kontoansökan och den löpande administration av ditt konto. I 
detta integritetsmeddelande beskriver vi vilka personuppgifter Lantmännen 
behandlar om dig, för vilka ändamål behandlingarna sker, och vilka rättigheter du 
har i samband med behandlingarna. 
 
Vi värnar din personliga integritet och arbetar ständigt för att säkerställa en hög 
skyddsnivå när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar därför lämpliga 
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina 
personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Alla 
Lantmännens personuppgiftsbehandlingar sker i enlighet med tillämplig 
dataskyddslagstiftning, vilken sedan 25 maj 2018 är Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).  

1.2 Kategorier av personuppgifter som behandlas 

Inom ramen för din kontoansökan och ditt kontoinnehav hos Lantmännen kan vi 
komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig (gäller din 
kontoansökan endast kort-betalning behandlas bara de uppgifter som är fetstilade 
nedan): 

• Dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, 
leveransadress/avlastningsort/produktionsort (inklusive koordinater), 
telefonnummer och e-postadress 

• Organisationsnummer, personnummer och momsregistreringsnummer  

• Kredituppgifter och kreditprövningar  

• Bankuppgifter så som kontonummer, bankgironummer, autogirouppgifter 
och betalningsuppgifter (in- eller utbetalningar) 

• Uppgifter om din beräknade och faktiska omsättning (köp av och 
leveranser till Lantmännen) 

• Uppgifter om din produktionsprofil såsom produktionsinriktning och 
arealer  

• Uppgifter om din kundprofil såsom kundnummer, kundgrupp, 
kundkategori, kundsegment, prisområde 



 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

• Uppgifter kopplade till kundkännedom, såsom ägarandelar och verklig 
huvudman, PEP-status (person i politiskt utsatt ställning) och ID-
handlingar (pass, körkort, BankID) 

1.3 Ändamål för behandlingarna 

De kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig inom ramen för din 
kontoansökan och ditt kontoinnehav är nödvändiga för att uppfylla ett eller flera 
av följande ändamål (gäller din kontoansökan endast kort-betalning behandlas 
uppgifterna bara för de ändamål som är fetstilade nedan): 

• För att administrera och fullgöra kontoavtalet med dig, t.ex. gällande 
leveranser, kontoändringar och fakturering/betalning 

• För att kommunicera med dig och tillhandahålla dig information 
gällande ditt konto 

• För att göra kreditupplysningar 

• För att möjliggöra automatisk betalning av t.ex. inköpsfakturor, 
ränteavgifter och kravavgifter via autogiro samt för att möjliggöra 
förskottsbetalning av spannmål  

• För rapporteringsändamål och för att ta fram (avidentifierad) statistik över 
våra kontohavare 

• För att upprätthålla spårbarhet i leveranser eller vid 
reklamationsärenden och kvalitetsärenden. 

• För att utföra ID kontroller och genomföra riskbedömningar 
(kundkännedom), t.ex. gällande verklig huvudman och PEP-status 

• För marknadsföring, t.ex. via e-post och sms/mms om Lantmännen, våra 
koncernbolag samt våra samarbetspartners (som du kan välja bort via 
en länk i respektive utskick). Direktmarknadsföring kan i viss mån 
anpassas baserat på ett fåtal parametrar som samkörs från olika källor, 
t.ex. lantbrukets storlek, produktionsprofil och omsättning 

• För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla 
Lantmännens produkter och tjänster och de tekniska plattformar som 
stöttar dessa 

1.4 Laglig grund för behandlingarna 

Många av de personuppgifter vi behandlar om dig inom ramen för din 
kontoansökan och ditt kontoinnehav är nödvändiga för ändamål som syftar till att 
fullgöra vårt avtal med dig (inklusive de rättigheter och skyldigheter som 
kontoinnehavet innebär gentemot dig). Vi behandlar också dina personuppgifter 
för ändamål som syftar till att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. när vi 
genomför ID-kontroller och riskbedömningar om kundkännedom inför 
fakturahantering via Lantmännen Finans AB (vars verksamhet faller under Lag 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).  I vissa 
fall har vi också en rättslig skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till våra 



 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

andra samarbetspartners, t.ex. med stöd av lagstiftning om kontroll av spårbarhet 
vid leveranser, reklamationsärenden och kvalitetsärenden. 
 
 
Vissa behandlingar baseras på en intresseavvägning där vårt berättigade intresse 
är att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till dig. Marknadsföring kan 
komma att riktas gentemot dig även viss tid (upp till ett år) efter det att 
kontoinnehavet upphört. Du kan dock välja bort att detta via en länk i respektive 
utskick. Om Lantmännen behandlar dina personuppgifter för något ändamål som 
kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta sådant innan vi påbörjar 
behandlingen i fråga. 

1.5 Lagringsperiod 

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna 
administrera kontoavtalet med dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt 
lag. Därefter raderas de i enlighet med Lantmännens gallringsrutin. 

1.6 Utlämnande och delning av personuppgifter 

Lantmännen kan komma att dela dina uppgifter med andra bolag inom koncernen 
för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingarna som beskrivs ovan. Vi kan 
också komma att dela dina personuppgifter med externa parter som 
tillhandahåller tjänster till Lantmännen, såsom leverantörer av IT-system/IT-
tjänster eller tjänster relaterade till kreditupplysning, marknadsföring, analyser 
och statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Lantmännens 
samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina 
personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Lantmännens räkning 
får alltid underteckna avtal med Lantmännen för att vi ska kunna säkerställa en 
hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I 
relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, 
som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för 
dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på 
EU-kommissionens webbplats.  
 
 

Lantmännen kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till våra andra 

samarbetspartners, t.ex. med stöd av lagstiftning om kontroll av spårbarhet vid 

leveranser, reklamationsärenden och kvalitetsärenden. När du signerar din 

kontoansökan genom BankID delas också dina personuppgifter med leverantören 

av den e-tjänst du använder BankID hos (d.v.s. den bank du legitimerar dig mot).  

Slutligen kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter om det 

krävs enligt lag och/eller myndighetsbeslut. 



 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

1.7 Dina rättigheter och våra kontaktuppgifter 

Du har flera rättigheter i samband med Lantmännens behandling av dina 
personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa rättigheter 
inkluderar följande: 
 

A. Rätt till tillgång: d.v.s. att få bekräftelse på och information om de 
personuppgifter vi behandlar om dig, t.ex. i ett registerutdrag 

B. Rätt till rättelse: d.v.s. att få dina personuppgifter korrigerade om de är 
felaktiga eller ofullständiga 

C. Rätt till radering (‘rätten att bli glömd’): d.v.s. att få personuppgifter som 
behandlas om dig raderade/anonymiserade (denna rätt är begränsad till 
sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om 
du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen) 

D. Rätt till begränsning av behandling: d.v.s. att begränsa behandlingen av 
dina personuppgifter (under vissa omständigheter, t.ex. om du motsätter 
dig uppgifternas riktighet) 

E. Rätt till dataportabilitet: d.v.s. att få tillgång till dina personuppgifter i ett 
enkelt och överförbart format (under vissa omständigheter, t.ex. bara för 
uppgifter du själv tillhandahållit oss) 

F. Rätt att göra invändningar mot behandlingen 
 
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att 
dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig dataskyddsförordning. Om 
du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas eller om du 
vill utöva någon av dina rättigheter ovan, vänligen kontakta oss på Lantmännen 
Kassatjänst, telefonnummer 0771-111 225 eller skicka en skriftlig begäran till 
dataskyddsombud@lantmannen.com 
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