
VILLKOR ICA SJÄLVSCANNING 

 
1. Introduktion 

1.2 ICA Självscanning är en tjänst som är tillgänglig för dig som har ICA Kort eller annat av ICA Banken utgivet betal- eller kreditkort och är 

ansluten till ICA Sverige AB:s (”ICA”) lojalitetsprogram ICA Bonus. 

 

ICA Självscanning innebär att du accepterar och undertecknar ett centralt avtal med ICA, vilket ger dig möjlighet att självscanna i alla 

ICA Butiker i Sverige som erbjuder självscanningstjänsten. Du har möjlighet att scanna med hjälp av ICA:s självscanningsenheter (s.k. 

”handscanner”) och din egen smarta mobiltelefon (s.k. ”smartphone”). Den tekniska utvecklingen kan innebära att fler 

scanningsmöjligheter erbjuds i framtiden och omfattas då av dessa villkor. 

 

2. Anslutning till tjänsten 

2.1 Anslutning till ICA Självscanning sker genom att du, som är ny kund, fyllt i en ansökan om ICA Självscanning som ICA sedan godkänner, 

eller genom att du accepterar att ditt lokala avtal med Butik överlåts till ICA genom handscannern alternativt din smartphone samt 

att du accepterat dessa villkor för tjänsten.  

 

3. Ansvar och rättighet 

3.1 Rätten att använda ICA Självscanning är knuten till dig som kortinnehavare personligen och kan inte överlåtas till annan. Du ansvarar 

för att otillbörlig användning av ICA Självscanning inte sker. 

 

3.2 All handel genom ICA Självscanning skall ske på sätt som beskrivs av ICA i broschyren om ICA Självscanning alternativt på hemsidan 

www.ica.se/kundtjanst eller i mobilapplikationen ICA Handla. Du bekräftar i och med ingåendet av detta avtal att du har tagit del av 

och förstått instruktionerna för användning och handel med ICA Självscanning. 

 

Du kan närsomhelst säga upp din anslutning till ICA Självscanning. 

 

4. Avstämning 

4.1 Avstämning innebär att alla, eller vissa, av de varor som du köpt med användning av ICA Självscanning också scannas av 

Butikspersonalen. Avstämning kommer huvudsakligen att ske slumpvis och syftar till att säkerställa självscanningssystemets korrekta 

hantering samt att förebygga missbruk.  

 

4.2 Du är medveten om- och accepterar att avstämning kommer att genomföras. Om avvikelse uppstår mellan den summa som framgår 

av din scanning och den summa som framgår av Butikens scanning, förbinder du dig att acceptera den summa som framgår av 

Butikens scanning. 

 

4.3 Du är medveten om- och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny 

avstämning vid senare användning av ICA Självscanning. 

 

5. Villkorsöverträdelser 

5.1 ICA förbehåller sig rätten att vid överträdelse av dessa villkor och efter särskild prövning ensidigt återkalla din anslutning till ICA 

Självscanning eller att stänga av dig från tjänsten under 18 månader. Efter avstängningsperioden upphört kan du åter använda ICA 

Självscanning. 

 

6. Avtal och personuppgifter 

6.1 Du är medveten om- och accepterar att undertecknat avtal arkiveras hos ICA.  

 

6.2 Vid ingåendet av detta avtal och vid användning av ICA Självscanning kommer ICA att registrera uppgifter som kan hänföras till dig, så 

kallade personuppgifter. Dessa personuppgifter avser dels de uppgifter som lämnas på detta avtal, dels uppgifter i datasystem om 

kortnummer på det kort vartill funktionen ICA Självscanning kommer att kopplas samt uppgifter om din användning av ICA 

Självscanning. Uppgifter om din användning av ICA Självscanning kommer att hållas åtskilda från andra uppgifter, såsom fullständigt 

namn eller adress till innehavare av visst kort. 

 

6.3 Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att administrera och utvärdera systemet med ICA Självscanning. 

 

6.4 Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna 

samlades in för. Uppgifterna sparas av administrativa skäl i ett år efter det att anslutning till ICA Självscanning löpt ut genom att du 

sagt upp tjänsten, anslutningen återkallats eller efter den period du varit avstängd från tjänsten. 

 

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

ICA Banken AB. 

 

6.6 Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som ICA behandlar med anledning av självscanningstjänsten och även 

begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att uppgifter om 

dig inte skall behandlas eller användas för direkt marknadsföring. 

 

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


