
Integritetspolicy Cansolo 

1. Inledning 
 

Cansolo värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig 

trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Inom ramen för vår 

verksamhet behandlar vi personuppgifter som du lämnat till oss själv eller som vi 

inhämtat från en annan part. Vår integritetspolicy finns till för att du som egenanställd 

eller kund ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.   

 

Vi kommer i denna policy redogöra för vilken typ av personuppgifter som hanteras, 

på vilket sätt de behandlas samt vilken laglig grund vi lutar oss mot vid respektive 

hantering. Du som registrerad kan läsa om dina rättigheter och dina möjligheter till 

rättning, radering och liknande åtgärder. Vår hantering av dina personuppgifter rättar 

sig efter GDPR (General Data Protection Regulation). 

 

2. Personuppgifter 
 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Personuppgifter kan 

vara namn, telefonnummer och e-mailadress men även sådant som IP-adress, 

ekonomisk information och analys av köpmönster. 

 

Behandling av personuppgifter innefattar både det som sker automatiserat och det 

som sker manuellt. Där innefattas bland annat insamling, registrering, strukturering, 

lagring, bearbetning och ändring, framtagning, läsning, utlämning genom överföring 

och radering. 



Personuppgifter ska alltid behandlas på ett sätt som säkerställer en hög nivå av 

säkerhet med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.  

3. Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsansvarig är Cansolo AB orgnr. 559077-3593,  

Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm. po@cansolo.se  

 

4. Behandling av personuppgifter 

Cansolo hanterar personuppgifter för att tillhandahålla tjänster för privatpersoner och 

företag som möjliggör att privatpersoner kan fakturera utan eget företag och 

administrera löneutbetalning inom ramen för en egenanställning.  

 

För att behandla personuppgifter enligt GDPR krävs en laglig grund. Lagliga grunder 

som ligger till grund för vår personuppgiftsbehandling: 

 

● Fullgörande av avtal  

● Fullgörande av en rättslig förpliktelse 

● Tillgodose berättigade intresse 

● Samtycke 

 

Personuppgifter om dig som Egenanställd 

Följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra våra rättsliga 

förpliktelser och fullfölja vårt avtal med dig som egenanställd.  

 

● Namn 

● Personnummer 

● Email 

● Telefonnummer 

● Adress 

● Bank, kontonummer 
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● Skatteuppgifter 

● RUT/ROT uppgifter i enlighet med krav från Skatteverket 

● Uppdragsuppgifter 

● Sjukanmälan 

● Pensionsuppgifter 

● Försäkringsinformation 

 

 

Dina personuppgifter kan för berättigade intresse komma att användas för 

marknadsföring, uppföljningar samt för utveckling och förbättring av våra produkter 

och tjänster. I fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen 

kontakta oss på po@cansolo.se. 

 

Personuppgifter om dig som Kund 

Följande kategorier av personuppgifter behandlas för att fullgöra våra rättsliga 

förpliktelser och fullfölja vårt uppdragsavtal med dig som kund 

 
● Kundnamn 

● Fakturauppgifter 

● Kontaktperson 

● Org/VATnr 

● Fakturamottagare 

● GLNnr (Om EDI-fakturering) 

● Egenanställd som utfört uppdraget 

● Uppdrag som utförts av anlitad egenanställd 

 

 
Insamling av personuppgifter görs av dig som egenanställd direkt i din personliga och 

behörighetsskyddade delen av Cansolos kundportal, kundportal.cansolo.se. Dina 

personuppgifter kan samlas in och behandlas genom att du tar kontakt med vår 

kundtjänst eller ekonomiavdelning.  
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Cansolo behandlar dina personuppgifter tills dess att de inte längre behövs för att 

uppfylla ovan nämnda syfte och ändamål. Du kan själv begära att bli raderad om du 

inte längre vill finnas registrerad hos oss, läs gärna mer under punkt 9. 

 

 

5. Plats för behandling 

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi 

använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder 

utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i 

enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att 

leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du 

vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss. 

6. Mottagare av personuppgifter 

Cansolo kan dela personuppgifter med vårt moderbolag Perido AB samt med externa 

mottagare för att fullgöra våra avtal eller rättsliga förpliktelser. Externa mottagare kan 

exempelvis röra sig om olika leverantörer av IT-system,  banker för att hantera 

löneutbetalningar eller myndigheter som vi enligt lag eller myndighetsbeslut är 

skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till. 

Cansolo kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att 

säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och 

sekretessen för dina personuppgifter.  

 

7. Användning av cookies 

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din 

dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i 

en separat fil. Cansolo använder cookiefiler för att underlätta analyser av trafiken på 

våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt vår webbplats 



vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du 

accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja 

att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Du kan läsa mer om cookies på 

följande platser: pts.se eller allaboutcookies.org 

 

8. Skydd för dina personuppgifter  

För Cansolos behandling av personuppgifter har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder. 

Exempel på dessa åtgärder är att vi har stärkt våra interna rutiner gällande 

informationssäkerhet, vi har utbildat våra anställda i GDPR,  vi har minimerat 

åtkomsten i våra administrativa system, vi har utökat övervakningen av våra system 

gällande sårbarhet och vi har gjort investeringar i såväl skalskydd i våra lokaler som i 

vårt nätverk. Vi har även utsett ett personuppgiftsombud vars uppgift är att granska 

att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. 

 

9. Dina rättigheter som registrerad 

 

Att uppfylla dina rättigheter är en viktig del av vårt dataskyddsarbete, nedan finner du 

en kort beskrivning av dina rättigheter som registrerad. 

Dataportabilitet – På din begäran tillhandahåller vi de uppgifter vi registrerat om dig 

med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Detta ska ske utan onödigt 

dröjsmål och i ett allmänt använt och maskinläsbart format.  

 

Registerutdrag – Du har rätt att begära en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina 

personuppgifter samt få tillgång till de uppgifter vi behandlar i form av ett 

registerutdrag.  

 

Rättelse, radering och begränsning – Alla uppgifter vi behandlar ska vara riktiga 

och aktuella för de ändamål de behandlas. Om du som registrerad upplyser oss om 

att en uppgift som rör dig är felaktig rättar vi den utan onödigt dröjsmål.  



 

Om du önskar bli raderad sker även detta utan onödigt dröjsmål om uppgifterna inte 

längre är nödvändiga för ändamålet de samlades in för, detta förutsatt att det inte 

finns något lagkrav som förhindrar radering.  

Om du varit inaktiv mer än 2 år och inte har skapat någon faktura raderas ditt konto 

och dina personuppgifter.  

 

Cansolo ska se till att din rätt till begränsning efterlevs. Denna rätt föreligger när du 

som registrerad anser att uppgifter är felaktiga och har begärt rättelse under tiden 

uppgifternas korrekthet utreds.  

 

10. Ändrade integritetsvillkor  

Cansolo kan komma att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor efterhand som vi 

ändrar vår hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav eller direktiv. 

Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur vi 

skyddar och hanterar din personliga information. Aktuell version av dessa villkor hittar 

du alltid på vår hemsida www.cansolo.se. 

11. Klagomål avseende vår behandling av dina 

personuppgifter 

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att 

i första hand kontakta oss på  po@cansolo.se. 

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt 

klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen. 
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12. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 

Om du upplever att denna policy inte svarar på dina frågor eller om du vill ha 

ytterligare information är du varmt välkommen att kontakta vårt Personuppgiftsombud 

på po@cansolo.se 
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