Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är iSITE AB (publ),
556609-8058, nedan benämnd Bolaget. Med kund
nedan avses en registrerad som har ingått eller
avser att ingå avtal med Bolaget, såsom
exempelvis kund, partner eller övrigt samarbete.
Dessutom omfattas även annan sådan registrerad
som Bolaget i förekommande fall behandlar
personuppgifter om, såsom betalare, gode män,
förvaltare, fullmaktshavare företrädare,
kontaktpersoner och verkliga huvudmän.
Hantering av personuppgifter
Bolaget behandlar de personuppgifter som lämnas i
samband avtal eller som registreras i övrigt i
samband med administrationen av ett avtal. De
uppgifter som efterfrågas i samband med en
ansökan är nödvändiga för att Bolaget ska kunna
uppfylla lagkrav, administrera avtalet eller i övrigt
hantera kundrelationen. Om uppgifterna inte
lämnas, kan Bolaget inte hantera ansökan. De
kategorier av personuppgifter som behandlas av
Bolaget kan vara exempelvis namn och
personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-post
och telefonnummer) Bolaget kan även komma att
spara kommunikation via e-post eller på annat sätt
dokumentera kundens interaktion och
kommunikation med Bolaget.
Ändamål
Bolaget hanterar personuppgifter för de ändamål
som anges nedan.
Förberedelse och administration av avtal Det
huvudsakliga ändamålet med Bolagets behandling
av personuppgifter är att samla in, kontrollera och
registrera de uppgifter som krävs inför ett
ingående av ett avtal med kunden samt för att
dokumentera, administrera och fullgöra ingångna
avtal. Den rättsliga grunden för sådan behandling
är att den är nödvändig för att ingå eller fullgöra
ett avtal eller att Bolaget har ett berättigat intresse
att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Samtycke
När den lagliga grunden för behandling av
personuppgifter är samtycke får kunden lämna ett
sådant samtycke till att personuppgifterna får
behandlas.
Tid för sparande av personuppgifter
Personuppgifter sparas i enlighet med gällande
lagstiftning. Personuppgifter som har betydelse för
det avtalsrättsliga förhållandet mellan kunden och
Bolaget lagras normalt så länge avtalsförhållandet
består och därefter i högst 10 år på grund av regler
om preskription.

Kundrättigheter
Kunden har rätt att få information om vilka
personuppgifter om honom eller henne som
behandlas av Bolaget och har därmed rätt att
erhålla information från Bolaget. Kunden har också
rätt att:
• begära ändring av felaktig eller ofullständig
uppgift
• begära att personuppgifter tas bort eller
begränsas
• invända mot behandling av bolagets hantering av
personuppgifter.
För att utnyttja sina rättigheter kan kunden
kontakta Bolaget, se kontaktuppgifter nedan.
KONTAKT
Vid frågor rörande Bolagets
personuppgiftsbehandling vänligen kontakta
Bolaget enligt följande:
ISITE AB (publ) Kungsgatan 56, 111 22
STOCKHOLM
Telefon: 08-54566850
E-post för allmänna frågor: info@isite.se

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan
författning eller myndighetsbeslut I samband med
förberedelse och administration av avtal sker också
behandling av personuppgifter som krävs för att
Bolaget ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt
lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
Exempel på sådan hantering är:
• Bolagets hantering av personuppgifter för att
uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen
• Bolagets hantering av personuppgifter i samband
med åtgärder för att uppfylla kraven enligt
penningtvättslagen
• Bolagets hantering av personuppgifter i samband
med rapportering till Skatteverket,
Polismyndigheten, Kronofogden,
Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl
svenska som utländska
Den rättsliga grunden för behandlingen är att den
är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
eller i vissa fall att Bolaget har ett berättigat
intresse att behandla personuppgifterna för att
kunna fullgöra den rättsliga förpliktelsen.
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