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Policy avseende integritet
och marknadsföring
-Advanced Soltech Sweden AB (publ)

General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens
personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.
Det handlar bland annat om att:
• En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata
får sparas
• En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort
• Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras
• Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar
i fel händer
Vi på Advanced Soltech arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att följa denna
lag genom att utarbeta processer för hur data lagras, var den lagras och hur den
anonymiseras när så önskas.

1. ALLMÄNT
1.1 Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver
hur Advanced Soltech Sweden AB (ASAB) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar
dina personuppgifter.
1.2 Integritetspolicyn gäller ASABs behandling av personuppgifter som samlas in vid
användning av vår webbplats.
1.3 Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med
denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i
enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).
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2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
2.1 ASAB är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och
ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
3. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats måste vi samla in och behandla
personuppgifter om dig.
3.2 ASAB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du använder dig av
kontaktformulären på vår webbplats.
3.3 När du fyller i att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev så behandlar vi dina
personuppgifter.
3.4 Skickar du en förfrågan till oss behandlar vi dina personuppgifter.
4. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
4.1 För dig som besöker vår webbplats
De personuppgifter ASAB samlar in och behandlar om dig i egenskap av
besökare av vår webbplats är:
• IP-adress och information om din användning av ASABs webbplats.
4.2 För dig som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vi behandlar dig som fyller i din e-postadress på vår webbplats
personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
• Lämna information och rikta marknadsföring per e-post.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Möjliggöra personliga inbjudningar via e-post.
5. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
5.1 ASAB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder.
Dessa beskrivs i det här avsnittet.
5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig
som kund, så som för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Med
stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår
webbplats, din interaktion med ASAB samt ditt intresse av våra tjänster.

Advanced Soltech Sweden AB (publ) | Tegnérgatan 1 | 111 40 Sweden | Tel: +46 8 425 031 51 | info@soltechenergy.com

Policy avseende integritet och marknadsföring

6 HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?
6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att
spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med
denna Integritetspolicy.
7. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?
7.1 Vi kommer inte att sälja eller dela med oss av dina personuppgifter till tredje part
om vi inte har ditt tillstånd till det.
8. ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY
8.1 ASAB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. ASAB kommer att med
rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.
9. DINA RÄTTIGHETER
9.1 ASAB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med
gällande lagstiftning.
9.2 ASAB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera,
radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga
eller missvisande.
9.3 Du har rätt att begära
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett
egisterutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.
Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en
gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett
registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med
behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas
ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats
ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat
beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken
uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna
period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter
som anges i denna punkt.
b. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt
rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de
samlades in för.
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Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i
exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling
som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att
de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära
begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt
punkt 9.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem
att begränsas.
10. COOKIES
10.1 På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din
dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.
10.1.1 Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna
webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en
besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur
användare rör sig i navigeringen.
10.1.2 Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på
en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna
webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du
använder denna webbplats tjänster.
10.2 Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en
fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för
mer information.
10.3 Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.
11. KONTAKTINFORMATION
11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy,
behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår
kontaktinformation hittar du nedan.
Info@advancedsoltech.com
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