Integritetspolicy
Så här behandlar Starta AB dina personuppgifter
STARTA AB INTEGRITETSPOLICY
För att värna om Kundens integritet har vi tagit fram denna integritetspolicy
(”Integritetspolicyn”) då vi sätter Kunden i första rummet och vill att Kunden ska lyckas
med sitt företagande. Integritetspolicyn är även framtagen i syfte att tydliggöra STARTA
AB:s inställning till integritetsfrågor och behandling av personuppgifter.
Nedan klargörs vilka uppgifter som samlas in och sparas när Kunden använder Tjänsten via
Hemsidan samt hur de insamlade uppgifterna används.
Termer som används i Integritetspolicyn har samma betydelse som definierade termer i
Villkoren.
1. Personuppgifter
1.1 Personuppgiftsansvaret utövas av Kjell Wengbrand Redovisnings AB (556377-5492)
vilken Starta AB är bifirma till.
1.2 Starta AB samlar in och behandlar bl.a. följande personuppgifter om sina Kunder: namn,
personnummer, adress, e-postadresser, telefonnummer. Uppgifterna samlas in för de
personer som inkluderas i beställningen. Personer inkluderade i beställningen benämns
nedan ”Kunden”.
1.3 Starta AB samlar in och behandlar personuppgifter för de Kunder som gör beställning
via tjänsten samt vid andra kontakter mellan Kunden och Starta AB hänförliga till Tjänsten
och dess fullgörande. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändiga för att fullfölja
beställning av lagerbolag och ingå avtal för överlåtelse av bolag samt för att Starta AB skall
kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna kontakta Kunden. Behandlingen av
personuppgifter sker med stöd av beställningen och med stöd av legitima intressen såsom
att Starta AB ska kunna kontakta Kunden för att informera om Tjänsten och för att kunna
fullfölja beställningen.

1.4 Personuppgifterna kan, i den omfattning det krävs för att leverera den Tjänst Kunden
beställt, komma att överföras mellan bolagen i Starta AB-koncernen. Starta AB kan, om
Starta AB anser det nödvändigt för uppfyllandet av angivna ändamål i punkt 1.3 även
komma att överföra personuppgifter till myndigheter inom och utom EU/EES.
1.5 Starta AB förbehåller sig även rätten att lämna ut uppgifter om Kundens användning av
Tjänster i den mån det anses nödvändigt i samband med rättsliga åtgärder och/eller för att
tillgodose begäran från myndigheter.
1.6 Starta AB värnar om Kundens integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att
skydda Kunden, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204), och tillämplig dataskyddslagstiftning.
1.7 Starta AB eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga
integriteten.
1.8 Personuppgifterna lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till
ändamålen för behandlingen. Efter denna tidpunkt kommer personuppgifterna att raderas
eller avidentifieras.
2. Kundens rätt till rättelse och registerutdrag
2.1 Kunden har rätt att begära tillgång till personuppgifter som Starta AB behandlar om
Kunden. Första gången är det kostnadsfritt. Om du begär information fler gånger har vi rätt
att ta ut en avgift på grundval av våra administrativa kostnader om inga personuppgifter
ändrats. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla
uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut
uppgifterna till rätt person. Kunden har vidare rätt att begära rättelse av personuppgifter
som Starta AB behandlar om Kunden ifall Kunden anser att uppgifterna är t.ex. felaktiga, och
i vissa fall även begära att Starta AB begränsar uppgifterna eller raderar dessa. Det är dock
viktigt att förstå att en begäran om radering kan omöjliggöra användning av Tjänsten.
Kunden kan ta kontakt med Starta AB om Kunden har några frågor om Starta AB:s
behandling av Kundens personuppgifter eller om Kunden vill ha information om ändamålen
för behandlingen eller information om varifrån uppgifterna hämtats och till vilka mottagare
eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut.
2.2 Kunden kan kontakta Starta AB om Kunden tror att Starta AB har behandlat Kundens
personuppgifter i strid med personuppgiftslagen eller gällande dataskyddslagstiftning.

2.4 Kunden har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten om Kunden anser att det
föreligger något problem med Starta AB:s sätt att behandla Kundens personuppgifter.
Tillsynsmyndigheten i Sverige är Datainspektionen, kontaktuppgifter kan hittas här.
3. Användning av cookies
3.1 Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär
att Kunden som besöker en webbplats aktivt måste samtycka till att webbplatsen använder
s.k. cookies (sv. kakor).
3.2 Vissa cookies är nödvändiga för att Hemsidan ska fungera korrekt. Dessa cookies är
undantagna och kräver inget aktivt samtycke.
3.6 Observera att om Kunden väljer att blockera cookies så kan kvaliteten och
tillgängligheten till delar av Hemsidan komma att försämras.
4. Dataskydd
Starta AB värnar om Kundens säkerhet och anstränger sig till det yttersta för att hantera all
information varsamt i enlighet med personuppgiftslagen och gällande
dataskyddslagstiftning. Starta AB arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt
säkerställa att behandlingen och förvaring sker i enlighet med gällande lagstiftning.
5.
Ändringar av integritetspolicyn
Starta AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Vid ändringar av denna
policy kommer Starta AB att tillhandahålla en upplysning om detta på sin webbsida
www.startaab.se, där även den uppdaterade policyn kommer att finnas tillgänglig.
6.
Kontaktuppgifter
Starta AB (556377-5492)
Strandgatan 30
523 30 Ulricehamn
Telefonnummer: 0321-68 87 50

E-postadress: info@startaab.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m den 24 maj 2018

