
 
 
 

 

Integritetspolicy 
 
Personuppgiftsansvarig 
Advice är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.  
 
Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?  
Advice behandlar enbart personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet och som krävs 
för fullgörandet av uppdragsavtalet. Personuppgifter såsom kundnummer, namn, personnummer, 
legitimationshandling, adress, e-post, telefonnummer m.m. och andra kontaktuppgifter 
behandlas för att kunna föra dialog med dig som kund och för att kunna administrera uppdrag i 
enlighet med uppdragsavtalet. En del av uppgifterna behandlas även för fakturering men också 
för att uppfylla rättsliga skyldigheter.  
 
Som kund hos Advice kommer du automatiskt att erhålla vårt nyhetsbrev men du kan alltid välja 
att avregistrera dig ifrån det genom att skicka ett mail till oss.  
 
Om Advice behandlar personuppgifter avseende potentiella kunder, görs detta i syfte att ta 
kontakt med kunden för att kunna ge information via telefon, e-post eller för att boka in möte.  
 
Om du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller 
vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du 
lämnat dem. Uppgifter som lämnats vid ansökan för lediga tjänster eller intresseförfrågning 
raderas direkt om du inte gått vidare i anställningsprocessen. 
 
Nedan följer exempel på ändamål vi behandlar dina personuppgifter för: 
• Tillhandahållande av våra tjänster 
• Om du söker lediga tjänster hos oss eller anmäler intresse för anställning hos oss 
• I övrigt om du söker kontakt med oss 
 
Laglig grund för behandlingen 
Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är för att vi ska kunna ingå och 
fullgöra våra skyldigheter i enlighet med uppdragsavtalet samt för att uppfylla eventuella rättsliga 
skyldigheter enligt lag. 
 
Hur samlas uppgifterna in? 
Advice får i huvudsak uppgifterna direkt från dig som registrerad kund samt från alla de parter 
du som kund hänvisar oss till för att uthämta personuppgifter och offentliga register.  
 
Till vem lämnas uppgifterna ut? 
Advice lämnar endast ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för fullgörandet av 
vårt uppdrag enligt uppdragsavtalet. Advice kan till följd av svensk/utländsk lag eller 
myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att behandla samt till annan lämna uppgift relaterat 
till uppdragsavtalet.  
 
  



 
 
 

 
Överföring av personuppgifter till tredje land 
Advice överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta är 
nödvändigt för fullgörandet av uppdraget i enlighet med uppdragsavtalet samt att det särskilt 
angivits eller kommunicerats i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Advice lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen eller enbart så länge som det krävs enligt lag eller annan författning för att uppfylla 
rättsliga skyldigheter. 
 
Vilka rättigheter har du som registrerad kund hos oss? 
Som kund hos Advice har du rätt att vända dig till oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och 
begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar och även informeras om bland annat 
ändamålen med behandlingen samt information om till vem uppgifterna eventuellt lämnas ut. 
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller 
raderade och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.  
 
Om du anser att Advice behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen har 
du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som bedömer om tillsyn ska inledas, och 
som ska meddela dig detta inom tre månader efter att klagomålet mottagits. Om du inte fått 
besked inom den tiden kan du vända dig till domstol för att begära besked. 
 
Säkerhet 
Advice har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda 
personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.  
 
Kontaktuppgifter 
Om du har frågor kring vår integritetspolicy är du välkommen att ta kontakt med oss, 
info@advice.se eller 08- 678 08 18.  
 
Uppdatering av integritetspolicyn 
Advice förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Vid materiella ändringar 
i denna integritetspolicy kommer en ny version att bli gällande när den görs tillgänglig på vår 
hemsida, www.advice.se.  
 


