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A -spects  (Ad  Notam AB)  integr i te tspol icy  
 
A - s p e c t  (jur. namn Ad Notam AB, org.nr. 556868-2420, nedan kallad A-spect) är mån om din personliga integritet och vi 
vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.  I alla sammanhang där personuppgifter eller 
annan viktig information kan komma att behandlas av A-spect, eller av någon annan för A-spect´s räkning, gör vi det med 
största möjliga hänsyn till din integritet.   
 
När ni kontaktar oss, till exempel för att köpa en tjänst eller en produkt av oss accepterar du vår integritetspolicy och vår 
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att A-spect använder elektroniska kommunikationskanaler för att 
skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter 
enligt nedan.  Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att maila oss på: info@a-spect.se  
 
 

V i lka  personuppgi f ter  behandlar  v i?  
 
Vi behandlar exempelvis person- och kontaktinformation och betalningsinformation om dig i samband med att du använder 
dig av våra tjänster.  Dessa data samlas in direkt dvs. genom att du ger informationen till oss när du gör en förfrågan eller 
köper en tjänst/vara av oss, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per 
mail, brev eller telefon. Vi kan inhämta data indirekt genom andra kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per 
telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till 
exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten). 
 
Denna information kan till exempel vara: 
 

• Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, 
mobiltelefonnummer, position i företaget, kompetenser etc. 

• Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc. 
 
Information vi samlar in om dig:  
 
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all 
nedannämnd data): 

• Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, 
mobiltelefonnummer, bild/video, position i företaget, anställningsnummer och kompetenser. 

• Information om tjänster/produkter – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa. 
• Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik. 
• Historisk information – tidigare genomgångna utbildningar/kompetenser, köp, betalnings- och kredithistorik. 
• Geografisk information – din geografiska placering. 
 

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den 
finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. 
 

 



	  

	  

Varför  behöver  vi  dina personuppgifter?  
 
Dina personuppgifter behövs och används för att vi skall kunna erbjuda, tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.  Vi 
behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund, för att hantera och leverera den tjänst som du är registrerad för 
samt för att kunna ta betalt för våra tjänster. 
 

 
Vilka kan vi  komma att  dela dina personuppgifter  med? 
 
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela 
informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med 
behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.  
 
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som 
vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut myndigheter baserat på laglig grund dvs. i enlighet med 
lagkrav eller myndighetsbeslut. 
 

Hur  länge sparar  v i  personuppgi f ter  
 
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så 
länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra avtalsmässiga 
åtaganden, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller föreskrivet för respektive syfte. 
 

D ina  rät t igheter  
 

• Du har  rät t  a t t  få  t i l lgång t i l l  d in  data , genom att begära en kopia av de uppgifter A-spect har om dig och 
verifiera denna information. 

• Du har  rät t  t i l l  rä t te lse  och korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv. 
• Du har  rät t  a t t  b l i  raderad, dvs. du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte 

längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss 
från att omedelbart radera delar av data t.ex. lagstiftade bestämmelser. I sådana fall, blockerar vi data som vi är 
skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

 
 
 


