
INTEGRITETSPOLICY UTILIFEED 

Utilifeed AB, org. nr. 559080-9280, Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg, (”Utilifeed”), är 

personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande 

lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Jonas Ottosson, jonas@utilifeed.com, är Utilifeeds 

dataskyddsombud. 

Av denna integritetspolicy framgår vilka personuppgifter Utilifeed behandlar, ändamålet med 

behandlingen (varför vi behandlar dem), den lagliga grunden för behandlingen, gallringstiden (hur 

länge vi sparar uppgifterna), till vem Utilifeed överför dina personuppgifter, var personuppgifterna 

behandlas geografiskt och dina lagliga rättigheter. 

1 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, VARFÖR, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND 

OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DEM?  

Utilifeed behandlar både personuppgifter som du lämnar till oss och personuppgifter som vi samlar 

in från dig.  

När den lagliga grunden bestäms till intresseavvägning nedan går vårt intresse av att behandla dina 

personuppgifter för det aktuella ändamålet före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga 

integritet. 

  



1.1 Innan vi har en affärsrelation med er  

Varför behandlar vi 
dina 

personuppgifter? 
(Ändamål) 

Vilken typ av 
personuppgifter 
behandlar vi om 

dig? 

Vilken är vår lagliga 
grund för 

behandlingen? 

Hur länge sparar vi 
uppgifterna? 

För att skapa nya 
affärer och för att 
utveckla nya 
kontakter. 

 

- Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, 
e-postadress, 
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Korrespondens 
och dokumentation 

Intresseavvägning:  

Behandlingen är 
nödvändig för vårt 
berättigade intresse 
av att kunna få nya 
kundkontakter, följa 
upp kundkontakter 
och för att ingå nya 
affärsförbindelser. 

 

 

Tre månader.  

För marknadsföring. - Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, 
e-postadress, 
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Korrespondens 
och dokumentation  

Intresseavvägning: 

Behandlingen är 
nödvändig för vårt 
berättigade intresse 
av att kunna 
marknadsföra 
företagets produkter 
och tjänster. 

Tre månader.  

 
  



1.2 När vi har en affärsrelation med er 

Varför behandlar vi 
dina 

personuppgifter? 
(Ändamål) 

Vilken typ av 
personuppgifter 
behandlar vi om 

dig? 

Vilken är vår lagliga 
grund för 

behandlingen? 

Hur länge sparar vi 
uppgifterna? 

För att kunna leverera 
våra 
produkter/tjänster, för 
att följa vårt avtal, för 
att hålla kontakten 
med din organisation/ 
organisationen du 
företräder och för att 
kunna följa upp 
affärskontakter. 

 

 

- Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, e-
postadress, 
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Personnummer 
om digitala avtal, 
(nödvändigt för att 
kunna identifiera 
undertecknaren) 

- Bilder  

- Korrespondens 
och dokumentation 
 

Fullgörande av avtal: 

Behandlingen är 
nödvändig för att 
kunna fullgöra vårt 
avtal. 

Alternativt 

Intresseavvägning: 

Behandlingen är 
nödvändig för att 
kunna hålla kontakten 
med den organisation 
du företräder, kunna 
leverera 
produkter/tjänster och 
sköta kundavtalet. 

Alternativt  

Samtycke 

 

 

 

Kundregister: 

Under avtalstiden och 
därefter ett år. 

Kundavtal: 

Under avtalstiden och 
därefter tio år. (Tio år 
med hänsyn till allmän 
preskriptionsfrist). 

Bilder: 

Så länge vi har 
samtycke. 

För marknadsföring. - Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, 
e-postadress, 
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Korrespondens 
och dokumentation 

Intresseavvägning: 

Behandlingen är 
nödvändig för vårt 
berättigade intresse 
av att kunna 
marknadsföra 
företagets produkter 
och tjänster.  

Under avtalstiden och 
därefter ett år. 



För bokföring och för 
att hantera 
betalningar. 

- Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, 
e-postadress, 
postadress) 

Rättslig förpliktelse: 

För att följa 
bokföringslagen. 

Sju år från det aktuella 
räkenskapsårets 
utgång. 

1.3 Leverantörer 

Varför behandlar vi 
dina 

personuppgifter? 
(Ändamål) 

Vilken typ av 
personuppgifter 
behandlar vi om 

dig? 

Vilken är vår lagliga 
grund för 

behandlingen? 

Hur länge sparar vi 
uppgifterna? 

För att kunna beställa 
tjänster, ingå avtal och 
uppfylla våra 
åtaganden enligt 
avtal. 

- Namn på 
kontaktperson 

- Kontaktuppgifter 
(telefonnummer, e-
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Korrespondens 
och dokumentation 

Fullgörande av avtal: 

Behandlingen är 
nödvändig för att 
kunna fullgöra vårt 
avtal. 

Alternativt 

Intresseavvägning: 

Behandlingen är 
nödvändig för vårt 
berättigade intresse 
av att hålla kontakten 
med den organisation 
du företräder och 
kunna sköta 
kundavtalet. 

Leverantörsregister 

Under avtalstiden och 
därefter ett år. 

Leverantörsavtal 

Under avtalstiden och 
därefter tio år. (Tio år 
med hänsyn till allmän 
preskriptionsfrist). 

För bokföring och för 
att hantera 
betalningar. 

- Namn på 
kontaktperson 

- Kontaktuppgifter 
(telefonnummer, e-
postadress)  

- Företag och 
befattning 

Rättslig förpliktelse: 

För att följa 
bokföringslagen. 

Sju år från det aktuella 
räkenskapsårets 
utgång. 

 

  



1.4 Samarbetspartners 

Varför behandlar vi 
dina 

personuppgifter? 
(Ändamål) 

Vilken typ av 
personuppgifter 
behandlar vi om 

dig? 

Vilken är vår lagliga 
grund för 

behandlingen? 

Hur länge sparar vi 
uppgifterna? 

För att ingå avtal, dela 
mätdata/ 
arbetsmaterial, bjuda 
in till projektmöten/ 
seminarier och för att 
skapa nya affärer. 

- Namn 

- Kontaktuppgifter 
(såsom 
telefonnummer, 
e-postadress, 
postadress) 

- Företag och 
befattning 

- Korrespondens 
och dokumentation 

Fullgörande av avtal 

Behandlingen är 
nödvändig för att 
kunna fullgöra vårt 
avtal. 

Alternativt 

Intresseavvägning 

Behandlingen är 
nödvändig för vårt 
berättigade intresse 
av att kunna få nya 
kundkontakter och 
ingå nya 
affärsförbindelser och 
för att kunna sköta 
avtalet och bjuda in till 
möten med mera. 

Under avtalstiden och 
därefter tio år. (Tio år 
med hänsyn till allmän 
preskriptionsfrist). 

För bokföring och för 
att hantera 
betalningar. 

- Namn på 
kontaktperson 

- Kontaktuppgifter 
(telefonnummer, e-
postadress)  

- Företag och 
befattning 

 

Rättslig förpliktelse: 

För att följa 
bokföringslagen. 

Sju år från det aktuella 
räkenskapsårets 
utgång. 

 

  



2 TILL VEM ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAR BEHANDLAS DE 

GEOGRAFISKT? 

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av andra än oss. Exempelvis kan de lämnas till 

konsulter som vi anlitar, såsom revisorer, advokater och it- och affärskonsulter. De är ansvariga för 

sin behandling av dina personuppgifter.  

Vi kan också lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter 

för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden för 

att vi ska kunna vara säkra på att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna 

integritetspolicy och våra instruktioner. 

Utilifeed kan även dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av 

samtliga, eller delar av, våra tillgångar.  

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter på myndigheternas begäran.  

I den utsträckning det är möjligt eftersträvar vi att endast behandla dina personuppgifter inom 

EU/EES. I den mån dina personuppgifter ändå behandlas av aktörer utanför EU/EES, säkerställer vi 

att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom 

standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer. En kopia på dem hittar du här: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/standard-contractual-clauses-scc_en.   

3 DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att utan kostnad begära att få veta vilka personuppgifter Utilifeed registrerat om dig och 

hur personuppgifterna används och behandlas. En sådan begäran ska göras skriftligen via e-post till 

privacy@utilifeed.com. Du har också rätt att begära att Utilifeed rättar eller kompletterar dina 

personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering för 

sådana ändamål eller för att uppfylla Utilifeeds affärsrelation mellan din organisation och Utilifeed kan 

du när som helst invända genom att kontakta Utilifeed via e-post på privacy@utilifeed.com. Du kan 

också när som helst återkalla ditt samtycke – det gör du genom att kontakta oss på 

privacy@utilifeed.com. I den utsträckning det är möjligt kommer vi då att upphöra med behandlingen 

för detta ändamål och radera dina personuppgifter. Om vi måste fortsätta behandla uppgifterna för 

något annat ändamål kan vi inte radera uppgifterna. 

Under vissa omständigheter har du rätt att kräva en begränsad behandling. Om du har rätt till det ska 

sådana personuppgifter som omfattas av begränsningen endast behandlas på följande sätt. 

Personuppgifterna ska behandlas med ditt samtycke för att etablera, utöva eller försvara rättsliga krav 

eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse. 

Dina personuppgifter kommer också att lagras hos oss. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en


Personuppgifter som du har gett till oss har du rätt att få i ett strukturerat och maskinläsbart format 

och du har rätt att överföra dessa data till annan datakontrollant när detta är tekniskt möjligt. 

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du har även 

rätt att ge in klagomål som gäller Utilifeeds behandling av dina personuppgifter eller hantering av 

frågor som avser personuppgifter till den svenska tillsynsmyndigheten, dvs. Datainspektionen, via 

post eller e-post till följande adress/e-postadress: 

Datainspektionen  

Box 8114  

104 20 Stockholm  

datainspektionen@datainspektionen.se  

Utilifeed kan komma att ändra denna integritetspolicy. Sådana ändringar kommer att träda i kraft 

tidigast 30 dagar efter det att Utilifeed informerat dig om den ändrade integritetspolicyn på 

webbplatsen utilifeed.com/sakerhet. 

mailto:datainspektionen@datainspektionen.se

