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POLICY OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBPLATS OCH ANDRA 

ELEKTRONISKA TJÄNSTER
[Oktober] 2017

 

1    Inledning

Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559, Djäknegatan 31, 211 35 Malmö (”Bolaget”), är ett svenskt 
bolag registrerat enligt svensk lag.
Din integritet är viktig för oss och vi tar därför ansvar för att skydda den i enlighet med denna policy 
om hantering av personuppgifter (”Personuppgiftspolicyn”), personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) och 
efter den 25 maj 2018 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”Dataskyddsförordningen”) samt andra 
vid var tid tillämpliga lagar och förordningar.

Personuppgiftspolicyn tydliggör vilka personuppgifter vi samlar in från och om dig eller som du lämnar 
till oss. Policyn förklarar också hur personuppgifter kan komma att användas av oss.
Bolaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig (”Personuppgiftsansvarig”), ansvarar för en säker 
hantering av dina personuppgifter som behandlas genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, 
mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor (”Tjänsterna”).

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka Tjänsterna, men om du inte lämnar 
efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av dem.

Som Personuppgiftsansvarig behandlar Bolaget dina personuppgifter. Behandlingen innebär att vi 
samlar in, lagrar och i vissa fall utför andra åtgärder på dina personuppgifter. För att vi ska få lov att 
behandla dina personuppgifter så ska sådan behandling ske på ett lagligt, korrekt, säkert och öppet sätt. 
Syftet med Personuppgiftspolicyn är att på ett tydligt sätt beskriva och informera dig om behandlingen 
så att du ska vara medveten om dina rättigheter. 

Om inget annat anges gäller Personuppgiftspolicyn inte för någon ytterligare information som har 
samlats in av oss på eller via en annan plats än genom Tjänsterna. Vi ber dig att noggrant läsa igenom 
Personuppgiftspolicyn så att du förstår hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns 
under Punkt 11 (Kontaktuppgifter) nedan.

2    Behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter kommer att ske först då du lämnat ditt frivilliga samtycke till 
Personuppgiftsansvarig och registrerat dig via Tjänsterna.

Ändamålet med behandlingen av sådana personuppgifter som lämnats till Personuppgiftsansvarig är för 
att du ska kunna registrera dig som användare av Tjänsterna och emotta information och erbjudanden 
från oss avseende Bolagets verksamhet.  
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3    Personuppgifter som behandlas

3.1    Information som du lämnar till oss

Vi samlar in information som du lämnar till oss direkt via Tjänsterna. Sådan information är:

• förnamn, 
• efternamn,
• e-post, och
• annan information som du har lämnat frivilligt till oss.

Uppgifterna ovan definieras sammantaget härefter som ”Personuppgifter”.

En del av Personuppgifterna behandlas av oss p.g.a. att de är nödvändiga för att vi ska kunna leverera 
Tjänsterna till dig som användare, t.ex. e-mail. 

Andra Personuppgifter hanteras endast av oss om du uttryckligen samtyckt till det. Exempel på sådana 
Personuppgifter som du kan samtycka till är telefonnummer, adress, personliga meddelanden och 
operativsystem. Du kommer att få möjlighet att specifikt samtycka till behandling av sådana 
Personuppgifter innan några uppgifter samlas in och sparas av oss. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt 
samtycke, redigera felaktiga personuppgifter eller bland annat neka profilering genom cookies. 
Personuppgifterna kommer att raderas så snart som möjligt, men absolut senast inom 30 dagar, efter 
det att du (i) krävt att de ska raderas, (ii) raderat ditt konto eller (iii) dragit tillbaka ditt samtycke till 
behandling. Notera att Personuppgifterna inte kommer att raderas om Personuppgiftsansvarige kan 
visa på att behandlingen fortsatt uppfyller relevanta ändamål för Bolaget och baseras på en giltig laglig 
grund. 

3.2    Information som vi samlar in om dig

Vi samlar in all den information som du lämnar till oss genom Tjänsterna, se nedan under punkt 3.1.

Vi samlar även in olika typer av information automatiskt från och om användare av Tjänsterna, t.ex. 
analyser av trafikflödet i Tjänsterna. Sådan information innefattar bland annat information som vi samlar 
in när du navigerar i Tjänsterna, däribland men utan begränsning till data om trafikflöde, plats, 
webbloggar, webläsarinformation, IP-adresser och annan kommunikationsdata. Personuppgifter som 
samlas in med hjälp av cookies behandlas i enlighet med vår cookie policy.

3.3    Information från annan

I vissa fall kan vi komplettera de av dig lämnade Personuppgifterna med information från annan i syfte 
att utvärdera och förbättra Tjänsterna. Vi kommer då informera dig om att vi har fått informationen och 
ifrån vem som vi har fått den, i enlighet med Dataskyddsförordningens regler. 

3.4    Information till annan

Utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy kommer vi inte att dela de Personuppgifter du 
tillhandahåller till oss med någon tredje part. Som tredje part avses inte en juridisk person som direkt 
eller indirekt kontrolleras, kontrollerar eller på annat sätt står under samma kontroll som 
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Personuppgiftsansvarige (nedan ”Koncernbolag”). Ett relevant Koncernbolag som får del av 
Personuppgifterna kommer att vid var tid behandla dessa uppgifter i enlighet med vad som anges i 
denna Personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk.

Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till Tjänsterna. Dessa 
leverantörer kan komma att hantera Personuppgifter och kan komma att få begränsad tillgång till 
Personuppgifter som är insamlade via Tjänsterna. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan 
tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska 
kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att 
de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder 
eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller 
tjänster.

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som 
följer av denna Personuppgiftspolicy om så inte krävs enligt lag.

4    Känsliga personuppgifter behandlas inte

Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska 
uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller 
uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter inom ramen för Tjänsterna.

5    Vad använder vi personuppgifter till?

Vi använder den information som vi samlar in om dig eller som du lämnar till oss för följande ändamål:

• för att förse dig med information som du vill ha från oss,
• för att svara på frågor eller kommentarer från dig,
• för intern företagsutveckling och för att utforma strategier,
• för att utvärdera hur Tjänsterna används och för att presentera Tjänsterna och dess innehåll på ett 

lämpligt och effektivt sätt för dig,
• för att förbättra vår tjänst och meddela dig om ändringar i tjänsten,
• för att fullgöra potentiellt avtal med dig,
• för att förse dig med den information, de produkter eller de tjänster som du begär från oss eller som 

vi tror kan intressera dig när du uttryckligen har samtyckt till att bli kontaktad av oss i detta syfte. 
Sådant samtycke kan när som helst återkallas av dig,

• för att kontakta dig i det fall att det sker en personuppgiftsincident (att vi tappar kontrollen över dina 
personuppgifter och de sprids till en tredje part).

För att optimera användningen av Tjänsterna kan vi även samla in uppgifter om dig för att kunna 
anpassa kommunikationen till intressen och liknande. I detta syfte används även cookies (se vår 
cookie-policy för att få mer information om hur vi använder och hanterar cookies).
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6    Överföringar till tredje land

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (d.v.s. ett land utanför EU/EES).

7    Dina rättigheter

PUL och Dataskyddsförordningen ger dig rätt till ett antal rättigheter då vi behandlar dina 
Personuppgifter. Syftet med Dataskyddsförordningen är att öka skyddet för dina personuppgifter, och 
därigenom dina fri- och rättigheter. Du har alltid rätt till klar och tydlig information, och klara och tydliga 
villkor för behandlingen av dina personuppgifter. I det fall något är oklart i Personuppgiftspolicyn eller 
annan information som du har fått, vänligen kontakta dataskydd@plexian.se så att vi kan förklara detta 
närmre. 

Du har rätt att vid registreringen tillgodogöra dig följande information:

• Personuppgiftsansvarig: Plexian AB (publ), Djäknegatan 31, 211 35 Malmö, e-mail  
dataskydd@plexian.se, 

• Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter som du samtycker till är att du som användare 
ska kunna tillgodogöra dig samtliga verktyg som Tjänsterna erbjuder samt för att öka  
användarvänligheten och -upplevelsen (se punkt 5 ovan)

• Kategorier av mottagare: Personuppgifterna kan komma att överföras till mottagare, se mer i punkt 
3.4,

• Dina Personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU/EES,
• Dina Personuppgifter kommer endast att lagras så länge du är en registrerad användare hos  

Personuppgiftsansvarig och kommer att raderas omedelbart och senast inom 30 dagar efter det att 
du har meddelat Personuppgiftsansvarig att du dragit tillbaka ditt samtycke till behandling, 

• Du har en rätt att kostnadsfritt begära tillgång till och rättelse eller radering av Personuppgifterna,
• Du har en rätt att kräva en begränsning av behandlingen av Personuppgifterna eller att invända mot 

behandlingen,
• Du har en rätt till dataportabilitet av samtliga Personuppgifter som behandlas p.g.a. ditt samtycke 

(vilket innebär att Personuppgifterna kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig om du vill), 
• I det fall att du samtyckt till behandlingen av Personuppgifter har du en rätt att dra tillbaka ditt  

samtycke närsomhelst och kräva behandlingens upphörande,
• Du har en rätt att klaga på behandlingen av Personuppgifterna till Datainspektionen, 
• Dina personuppgifter kan komma att användas för profilering, alltså analysering av ditt beteende i 

Tjänsterna, för att Personuppgiftsansvarig ska kunna utveckla Tjänsterna för att bättre passa den till 
ditt användande. Du kan närsomhelst kräva att vi upphör med sådan profilering.

Vill du veta om vi behandlar dina Personuppgifter eller använda någon av dina rättigheter? Skicka då en 
skriftlig fråga eller begäran till oss, se punkt 11 (Kontaktuppgifter) nedan.

7.1    Rätten till information, rättelse och radering

Du har rätt till att utan kostnad begära ut information om vilka av dina Personuppgifter som vi 
behandlar och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga 
Personuppgifter rättade eller borttagna. Om du vill att vi ska upphöra med behandlingen av dina 
Personuppgifter kan du kräva att vi raderar dem. 
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För att utnyttja någon av dessa rättigheter vänligen vänd dig till Personuppgiftsansvarig via e-mail  
dataskydd@plexian.se.

Personuppgifterna kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden. Vi kommer att radera Personuppgifter på sätt 
som följer av tillämplig lagstiftning.

8    Säkerhetsåtgärder och lagring

Vi vidtar alla lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina 
Personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering. Det finns dock alltid en risk att lämna 
ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Både Bolaget och Biträdet förbinder sig att inte för tredje man avslöja Personuppgifter som lagras i 
Tjänsterna. Sekretessåtagandet gäller så länge uppgifterna finns i Tjänsterna och Bolaget är 
Personuppgiftsansvarig. Du ska följa alla av Personuppgiftsansvarig meddelade regler om datasäkerhet. 
Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med 
behandlingen såsom de beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.

9    Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi komma att behöva ändra i Personuppgiftspolicyn kommer vi att avisera om det vid inloggning 
till Tjänsterna och på de digitala kanalerna i övrigt samt informera om innehållet i de nya villkor du 
godkänner. Om vi gör några större eller betydande ändringar i Policyn meddelar vi detta både på 
Tjänsternas startsida och via e-post.

10    Länkar

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra 
Koncernbolag eller av bolag utanför koncernen. Denna Personuppgiftspolicy gäller inte för dessa 
webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut 
personuppgifter.

11    Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår 
behandling får du gärna kontakta oss på:

 
 
 

Plexian AB (publ)
Org.nr. 559109-0559

Djäknegatan 31
211 35 Malmö

040 - 602 54 15
dataskydd@plexian.se
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