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1. Generellt om Getswish behandling 
av personuppgifter 

Getswish AB, org. nummer: 556913–7382, Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm 
(“Getswish”) behandlar personuppgifter både som personuppgiftsbiträde och som 
personuppgiftsansvarig. Getswish respekterar din personliga integritet och kommer 
oavsett roll att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler 
för personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter kan involvera flera 
parter. Detta dokument hjälper dig att förstå vilka personuppgifter som Getswish 
hanterar i de olika rollerna och hur dessa uppgifter används och skyddas. För mer 
information se Getswish Integritetspolicy. 

2. Certificate Point of Contact - 
Företagskunder 

Du är anmäld som Certificate Point of Contact (CPOC) för att hantera Swish-certifikat 
för ett företags räkning (Företaget). Dina personuppgifter (namn, personnummer, 
adress, e-mejl och mobilnummer) har lämnats av Företaget till den bank som 
Företaget tecknat Swish-avtal med (Banken). Dina uppgifter kommer att behandlas 
av Banken och av biträden som anlitas av Banken såsom Getswish och dess 
underbiträden i form av IT-leverantörer för Swish-systemet.  Syftet med 
behandlingen är i första hand att kontrollera att du är behörig att hantera certifikat 
för Företagets räkning när du loggar in med mobilt BankID för att administrera Swish-
certifikat. Vidare kan vi komma att skicka information om till exempel 
ny funktionalitet, teknisk dokumentation och driftsstörningar till dig som CPOC. 

Banken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 
Behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f 
dataskyddsförordningen 2016/679 (EU) ("GDPR"). Bankens berättigade intresse 
består i att säkerställa behöriga åtkomster till Swish-certifikaten och att tillhandahålla 
information till CPOC. Uppgifterna kommer att behandlas så länge du är anmäld 
CPOC för Företagets räkning och därefter till dess samtliga certifikat som du har haft 
behörighethet att administrera; beställa, hämta eller spärra, upphört att gälla. 
Behandlingen upphör dock tidigast sex (6) månader efter den senaste åtgärd som du 
genomfört som CPOC.  

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna 
personuppgifter och få information om hur Banken behandlar uppgifter om dig. Du 
kan vända dig till Banken om du vill använda dig av någon av dina rättigheter som att 
begära ett registerutdrag, rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter, ta bort 
uppgifter, begränsa eller invända mot hur Banken behandlar dina uppgifter eller 
lämna klagomål till Datainspektionen.  

https://www.swish.nu/policys
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Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du 
välkommen att kontakta Banken. 

3. Certificate Point of Contact - 
Tekniska Leverantörer 

Du är anmäld som Certificate Point of Contact (CPOC) för att hantera Swish-certifikat 
för en Teknisk Leverantörs räkning (TL). Dina personuppgifter (namn, 
personnummer, adress, e-mejl och mobilnummer) har lämnats av TL till Getswish 
och kommer att behandlas av Getswish. Getswish anlitar underbiträden för 
behandling av dina personuppgifter i form av IT-leverantörer för Swish-systemet.  
Syftet med behandlingen är i första hand att kontrollera att du är behörig att hantera 
certifikat för TL:s räkning när du loggar in med mobilt BankID för att administrera 
Swish-certifikat. Vidare kan vi komma att skicka information om till exempel 
ny funktionalitet, teknisk dokumentation och driftsstörningar till dig som CPOC. 

Getswish är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 
Behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f 
dataskyddsförordningen 2016/679 (EU) ("GDPR"). Getswishs berättigade intresse 
består i att säkerställa behöriga åtkomster till Swish-certifikaten och att tillhandahålla 
information till CPOC. Uppgifterna kommer att behandlas så länge du är anmäld 
CPOC för TL:s räkning och därefter till dess samtliga certifikat som du har haft 
behörighethet att administrera; beställa, hämta eller spärra, upphört att gälla. 
Behandlingen upphör dock tidigast sex (6) månader efter den senaste åtgärd som du 
genomfört som CPOC.  

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna 
personuppgifter och få information om hur Getswish behandlar uppgifter om dig. Du 
kan vända dig till Getswish om du vill använda dig av någon av dina rättigheter som 
att begära ett registerutdrag, rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter, ta bort 
uppgifter, begränsa eller invända mot hur Getswish behandlar dina uppgifter eller 
lämna klagomål till Datainspektionen.  

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter är du 
välkommen att kontakta Getswish AB via mejl admin@getswish.se eller via brev till 
Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm. 
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