
 

 

 

 

 

Abilita värnar om dina personuppgifter 
Vi tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 då vi behandlar personuppgifter. 

Vi samlar information om dig när du begär information om våra produkter och den service som vi erbjuder. När du 

beställer våra nyhetsbrev, sparar vi den kontaktinformation som du uppger. 

Den persondata som du ger används för att kommunicera med dig. Vi kan dela dina personuppgifter med våra 

samarbetspartners, för att förse dig med information eller den service som du har begärt. 

Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har 

mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring. Vi överför inga uppgifter till tredje land. 

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter: 

1. Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig. 

 

2. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.  

 

3. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om: 

a. Du motsätter dig behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling av 

uppgifterna. 

b. Du motsätter dig behandling av uppgifter för direktmarknadsföring. 

c. Behandlingen av uppgifterna är lagstridig. 

 

4. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi 

har registrerat om dig eller den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt att 

motsätta dig behandlingen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar behandlingen av dessa uppgifter till 

endast förvaring. Behandlingen begränsas då till att endast avse förvaring tills riktigheten av uppgifterna har 

bekräftats, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen. 

 

5. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av personuppgifter om dig för direkt marknadsföring och för 

profilering i samband med direktmarknadsföring. 

 

6. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Om det är 

säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi 

också kan förvara och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla juridiska skyldigheter, lösa tvistemål och 

verkställa avtal. 

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för, eller så länge som lagar 

och andra författningar kräver det 

Du har rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen. 

Mera information om detta hittar du på Dataskyddsombudsmannens hemsida. 

 


