
   
 

 

Information till arbetsgivare om hur Collectum 
behandlar personuppgifter enligt GDPR 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och Collectum vill 
därför informera er som arbetsgivare om hur Collectum behandlar personuppgifter.  
 
Collectum har redan ett personuppgiftsansvar för de personuppgifter som ni har lämnat till 
Collectum enligt kollektivavtalet. Därför är ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med 
Collectum inte aktuellt. Alla arbetsgivare som har tecknat ett kollektivavtal är också skyldiga 
att teckna ett pensioneringsavtal med Collectum om tjänstepensionen ITP och en 
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för sina privatanställda tjänstemän.  
 
Collectum upphandlar försäkringar hos de försäkringsbolag som ska förvalta era anställdas 
pensionspremier, administrerar ITP-planen, är valcentral för de privatanställda tjänstemännen 
och informerar arbetsgivare och tjänstemän om tjänstepensionen ITP.  För att kunna fullfölja 
dessa åtaganden behöver Collectum samla in personuppgifter om de berörda tjänstemännen 
såsom personnummer, för- och efternamn, adressuppgifter, arbetsgivare, lön och val av 
försäkringsbolag. Collectum behandlar även vissa kategorier av känsliga personuppgifter, så 
som val av förmånstagare vid val av eventuellt efterlevandeskydd, hälsouppgifter samt 
uppgifter om skyddade identiteter. 
 
När Collectum mottar och behandlar personuppgifter enligt kollektivavtalet (via blankett, 
internetkontoret eller fil) är det Collectum som bestämmer mål och medel för behandlingen. 
Som arbetsgivare är ni således skyldiga, i enlighet med det kollektivavtal som ni tecknat, att 
tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att Collectum ska kunna utföra 
administrationen av ITP i enlighet med gällande ITP-plan.  
 
Dataskyddsförordningen anger att det är den personuppgiftsansvarige, i detta fall Collectum, 
som bestämmer mål och medel för behandlingen av personuppgifterna. Den 
personuppgiftsansvarige har alltid rätt att anlita så kallade personuppgiftsbiträden som 
behandlar personuppgifterna på den personuppgiftsansvariges uppdrag. Collectum behandlar 
personuppgifter om era anställda utifrån sitt uppdrag att administrera tjänstepensionen ITP. 
Detta innebär att Collectum inte är ett personuppgiftsbiträde till er som arbetsgivare. 
 
Informationen om hur Collectum behandlar personuppgifter finns på Collectums hemsida, 
www.collectum.se. 
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