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Integritetspolicy 
Behandling av personuppgifter 

Senast reviderad den 8 Sept 2022 

Syfte 
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina per-
sonuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskydds-
lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad 
vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur 
du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund 
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår ut-
gångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och 
vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. 

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller 
marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för 
att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. 

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi 
samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och 
hur du kan motsätta dig det. 

Mer information om GDPR: 
• Datainspektionen 
• Officiellt GDPR 
• EU-komissionen 

Ansvar och rapportering 
Upper Eight AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina 
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 
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https://www.datainspektionen.se/
https://www.eugdpr.org/
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_sv.htm
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Riktlinjer 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personupp-
gifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer 
exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

• Namn 

• Adress 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Ålder 

• Födelsedatum 

• Titel 

• Användarnamn 

• Fotografier 

• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter 

• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger 

• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina per-
sonuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall 
behandlingen grundas på samtycke. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla 
dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att full-
göra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan inne-
bära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida 

• Uppgifter som vi får från offentliga register 

• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare 
	  ( )2 4



Upper Eight AB	 	 Malmö den 11 Maj 2018
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 

• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker 
oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 

Vilken information ger vi till dig? 
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur 
vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du 
har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att 
bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan 
kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser 
dina personuppgifter och/eller rättigheter. 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert 
sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen 
som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket in-
nebär ett högre skydd för dina personuppgifter. 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög 
grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din in-
tegritet. 

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas 
säkert. 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter? 
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har 
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal 
eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal 
samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du 
begärt utträde, rättning eller radering. 

När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla 
krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som 
det behövs för respektive syfte i enlighet med svensk lag. 
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Var behandlar vi dina personuppgifter?  
Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock in-
formationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller 
annan leverantör eller underleverantör. Då vi strävar efter att alltid skydda din information, 
kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 
din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå 
som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Cookies (kakor) på våra webbplatser  
Vi använder cookies, en textfil som sparas på besökarens dator, för att identifiera och op-
timera våra webbapplikationer för besökare och kunder. Om du inte vill att vi ska göra det-
ta så kan du stänga av cookies i din webbläsare. Notera dock att funktionaliteten på våra 
hemsidor då kan begränsas. Mer information om cookies på våra webbplatser hittar du 
här. 

Vad har du för rättigheter? 
Du har rätt att när som helst begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behand-
lar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och ma-
skinläsbart format (dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av 
personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. 

Vid begäran av borttagning, ändring och- eller blockering av personuppgifter sker detta 
skyndsamt och senast inom 3 månader. 

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att 
inge klagomål till Datainspektionen, men vi är dock tacksamma om ni i första hand kan 
kontakta oss så att vi har möjlighet att förbättra oss. 

Incidenthantering 
Vid misstanke om att personuppgifter läckt eller befaras kommit i orätta händer skall detta 
meddelas till dataskyddsombud, eller i dennes frånvaro styrelseordförande Jörgen Lindahl. 
Om det befaras att läckage eller attack pågår så äger var person inom Upper Eight AB rätt 
att stänga ned systemet för att förhindra att känslig data eller personuppgifter hamnar i 
orätta händer.  

Vi misstänkt personuppgiftsincident ska en anmälan göras till Datainspektionen inom 72 
timmar efter att den har upptäckts. 

Om incidenten bedöms medföra några risker för enskildas fri- och rättigheter ska data-
skyddsombud eller styrelseordförande meddela de berörda parterna. 
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