
Ansökan/Avtal om 

ICA Självscanning

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Jag heter

Jag ansöker enligt ovan. Jag har tagit del av och accepterar de allmänna villkoren 
gällande ICA Självscanning i nedanstående butik.

Underskrift

Datum                Namnteckning

Butiksnummer

Fyll i ansökan och tag med den till butiken tillsammans med ditt 
ICA Kort för registrering i informationen.

Personnummer

Legitimationskontroll utförd av

Underskrift av butiksmedarbetare

Namnförtydligande

Identifiering i butik

Butiksnamn

A
rt

 n
r 

8
50

40
2



Villkor ICA Självscanning

1. ICA Självscanning är tillgängligt för de av Butikens kunder som har ICA Kort eller annat av ICA Banken 
utgivet betal- eller kreditkort och är ansluten till ICA Handlarnas AB: s (”ICA”) lojalitetssystem ICA Bonus. 
Anslutning sker efter ansökan till Butiken och avser endast aktuell butik. För anslutning till systemet krävs att kun-
den accepterar dessa villkor med Butiken.

2. Rätten att använda ICA Självscanning är knutet till kortinnehavaren personligen och kan inte överlåtas till annan. 
Kortinnehavaren ansvarar för att otillbörlig användning av ICA Självscanning inte sker.

3. All handel genom ICA Självscanning skall ske på sätt som beskrivs i den av ICA framtagna broschyren om 
ICA Självscanning. Kunden bekräftar att han eller hon mottagit ett exemplar av broschyren och tagit del av 
instruktionerna för handel med ICA Självscanning

4. Kunden är ansvarig för att alla köp genom ICA Självscanning registreras för betalning, antingen genom registrering 
i handscannern eller, om varan i visst fall ej gått att registrera i handscannern, genom att visa upp varan för 
registrering i Butikens utcheckningskassa för ICA Självscanning.

5. Kunden är medveten om och accepterar att avstämning avseende handel genom ICA Självscanning kommer att 
genomföras. Avstämningarna syftar dels till att säkerställa ett korrekt handhavande av handscannern samt att 
förebygga att ICA Självscanning missbrukas.

Avstämning kommer huvudsakligen att ske slumpvis varvid kunden och kassören får besked om detta i kassans 
display efter avslutad handel när avslutskoden scannas. 

Vid avstämning kommer samtliga av kundens inhandlade varor att scannas av Butikens personal. Om avvikelse 
uppstår mellan den summa som framgår av kundens scanning och den summa som framgår av Butikens avstäm-
ning förbinder sig kunden att acceptera den summa som framgår av Butikens scanning.

Kunden är medveten om och accepterar att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning 
registreras och behandlas datoriserat i butiken och inom ICA för att utvärdera funktion och användning av 
ICA Självscanning.

Kunden är vidare medveten om och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten 
för att kunden blir föremål för ny avstämning vid senare inköp.

6. Butiken och ICA förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla kundens anslutning till 
ICA Självscanning.

7. Kunden är medveten om och accepterar, att undertecknat avtal arkiveras i butiken. 

8. Vid tecknande av detta avtal och vid köp med användning av ICA Självscanning kommer Butiken och ICA att 
registrera uppgifter som kan hänföras till kunden, så kallade personuppgifter. Dessa personuppgifter avser dels de 
uppgifter som lämnas på detta avtal, dels uppgifter i datasystem om kortnummer och om de inköp som görs med 
ICA Självscanning och vid användning av det kort vartill funktionen ICA Självscanning kommer att kopplas. 
Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att ICA och Butiken skall kunna registrera kundens köp av 
varor för betalning och för ICA Bonus samt för att administrera och utvärdera systemet med ICA Självscanning. 
Uppgifterna behöver även behandlas för att ICA och Butiken genom reklam och på andra sätt skall kunna lämna 
kunden bra erbjudanden och god service.

Ytterligare information om hanteringen av personuppgifter inom ICA och ICA Banken AB finns i villkoren för 
för kundens kort och konto hos ICA Banken AB. 

Butiken kommer i kassaregistersystem och i systemet för ICA Självscanning att registrera kundens inköp med 
användning av ICA Självscanning både per vara och varugrupp och totalt per köptillfälle, kopplat till kundens 
kortnummer. Dessa system innehåller inte uppgift om namn eller adress till innehavare av visst kort. Detta medför 
att Butiken inte av de registrerade uppgifterna kommer att kunna följa en viss namngiven kunds inköp. Butiken 
kommer att vid behov av kontakt med kunden med anledning av gjorda inköp eller vid kontakt för marknads-
föringsändamål att söka och erhålla biträde av ICA för detta, eftersom det endast är ICA som har uppgifter om 
namn och adress till innehavare av visst kort som används inom ICA Bonus eller inom ICA Självscanning.

Det är endast personer med särskild behörighet i Butiken och inom ICA som har tillgång till personuppgifterna. 
ICA och Butiken värnar om den personliga integriteten och är därför alltid noga med skyddet av den information 
kunden anförtror ICA och Butiken. Personuppgifterna överlåts endast till och inom ICA Ahold AB-koncernen, 
samt till ICA Förlaget AB. Alla uppgifter som rör kundens konto skyddas dessutom av banksekretess.

Kunden kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om kunden som ICA eller Butiken behandlar och även 
begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. 
Kunden kan även begära att uppgifter om kunden inte skall behandlas eller användas för direkt marknadsföring.

För mer information om ICAs behandling av personuppgifter, kontakta ICA Banken telefon 033-47 47 90.


