
 

Åsundens Företagsreklam AB  
Integritetspolicy 
(2020-01-16) 

Riktlinjer för Åsundens Företagsreklam AB 
personuppgiftsbehandling 
Åsundens AB är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet 
med gällande EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation). 
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk 
levande person. 
En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av 
personuppgifter, så som insamling, registrering, vidarebefordran, analysering, lagring. 

1.  Vem samlar in dina Personuppgifter? 
Åsundens Företagsreklam AB,  org nr: 556912-7458, Storgatan  61, 523 31 Ulricehamn ( benämnt ”Åsundens 
Företagsreklam”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar in, eller 
får ta del av vid förfrågan eller köp. VD och behörig företrädare är Joakim Åsedal. 
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling. 

2.  Vad är personuppgifter? 
Det kan vara ex ditt namn, yrkesbefattning, e- postadress, adress, telefonnummer, organisationsnummer/VAT-nr, 
betalningsinformation och/eller annan information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot 
dig. Det kan t ex vara korrespondens mellan dig och Åsundens Företagsreklam eller teknisk information om hur du 
interagerat med Åsundens Företagsreklam. 

  3.  Varför samlar vi in dina uppgifter och vad behöver vi dem till? 
Åsundens Företagsreklam samlar in, registrerar, behandlar och lagrar följande Personuppgifter i strukturerat material 
(ex. i databaser) och i ostrukturerat material (ex. på webbsidor, i e-mail, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk 
form och i pappersform. 
 
Åsundens Företagsreklam behandlar  personuppgifter om dig i syfte att fullfölja våra åtaganden mot dig som: 
leverantör, kund, myndighet, samarbetspartner mm. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av 
krav från andra lagar och/eller förordningar, eller för att skydda dina intressen. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke 
för att utföra behandlingen. Skulle det bli aktuellt kommer du att få klar och tydlig information om vad du samtycker 
till. 

 4.  Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Åsundens Företagsreklam kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna 
tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer och praxis 
avseende lagring och gallring av personuppgifter, eller vad som framgår av eventuell laglig skyldighet att spara 
informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk. 



 

  

5.  Hur hanterar och arkiverar vi dina personuppgifter? 
Dina uppgifter används av behörig person på Åsundens Företagsreklam och sparas av vår leverantör på servrar i 
Sverige, lagring sker även i molnet genom en molntjänst från tredje part.  Uppgifterna behandlas av Åsundens 
Företagsreklam och våra personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter lämnar vi inte ut till andra bolag eller 
myndighet om det inte krävs för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, förordningar eller myndighetsbeslut, eller för att 
skydda våra, eller tredje parts rättigheter.  
 
Åsundens Företagsreklam har vidare rätt att lämna ut dina personuppgifter innan ett avtal slutits till 
kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet. 
 
Åsundens Företagsreklam kan genom direktreklam komma att använda information om dig som vi samlar in för att ge 
dig information om kampanjer, specialerbjudanden och annan information om våra produkter och tjänster. Sådan 
information kommer att tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär exempelvis att vi endast 
kan skicka direktreklam till dig via e-post eller textmeddelande efter att du har givit ditt aktiva samtycke till detta eller 
i vissa fall baserat på den befintliga. Ditt skriftliga samtycke erhålls normalt i samband med att du använder våra  
Tjänster, men vi kan också erhålla ditt samtycke i andra situationer. När du får direktreklam från oss via e-post 
kommer du alltid att ges möjlighet att säga nej till fortsatt sådan reklam. Dessutom kan du när som helt informera oss 
via e-post att du inte längre vill få direktreklam från oss. Om du drar tillbaka ditt samtycke till att få direktreklam 
kommer vi dock inte att ta bort all din information från våra databaser om du inte specifikt begär att vi ska göra det. 

6.  Din rätt att återkalla samtycke 
Du har rätt att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade.  

Har du lämnat ditt samtycke till Åsundens Företagsreklams personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst 
återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt). Kontakta oss på info@asundens.se om du vill använda dina 
rättigheter. 
  
Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande  
när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera 
ditt återtagande via e-post till: info@asundens.se  
 
Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer Åsundens Företagsreklam bara att använda de uppgifter som måste 
behandlas för att tillhandahålla Tjänsterna och vi kommer att avstå ifrån all övrig hantering 

 
Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom 
att förstöra dessa eller avidentifiera 
 Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, funderingar, klagomål och förslag avseende 
datasäkerhet skall skickas till: Åsundens Företagsreklam AB,  org nr: 556912-7458, Storgatan  61, 523 31 Ulricehamn  
eller via e-post till: info@asundens.se  

Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Datainspektionen 
https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter. 

 

7.  Ändringar i dessa riktlinjer 
Åsundens Företagsreklam förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra dessa riktlinjer för 
personuppgiftsbehandling. 

  



 


