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För E-shopen på Exal Partner Group Aktiebolag är integritet och dataskydd viktigt. Vi eftersträvar 

därför en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder 

personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Kontaktuppgifter står sist i denna policy.  

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?  

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till 

den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder 

och e-postadresser.  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det 

handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, 

strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.  

Personuppgiftsansvarig 

För de behandlingar som sker inom E-shopen är Exal Partner Group AB personuppgiftsansvarig (se 

kontaktuppgifter nedan).  

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, organisationsnummer, adress, kontaktuppgifter samt 

betalningsinformation genom ditt kundkonto. Detta gör vi för att effektivisera kommunikation och för att 

säkerställa att det överenskomna avtalet fullföljs av samtliga parter. Vi gör även detta för att skapa och 

underhålla tjänster så som när du önskar att bli mottagare av vårt nyhetsbrev, önskar kundtjänst och 

orderinformation med mera. 

Vi använder också oss av den av dig angivna informationen samt cookies för att skräddarsy din 

upplevelse av vår webbplats och för att vi ska kunna marknadsföra det som är relevant för just dig och 

din verksamhet. Detta samtycker du med genom ditt kundkonto och genom att ange samtycke till 

cookies vid besök av vår webbplats. 

Personuppgiftsbiträden 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer 

eller konsulter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att 

säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När 

personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi 

själva har för behandlingen.  



 

 

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt 

personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut 

sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en 

aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och 

personuppgiftshantering. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa 

uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas en viss tid och vi sparar uppgifter för 

att kunna fullfölja kontakt och avtal med dig eller det företag du representerar. När ändamålet är 

uppfyllt, raderas eller anonymiseras din data. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?  

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter: 

Rätt till tillgång:  

Du har rätt att få bekräftelse på hur dina personuppgifter som E-shopen behandlar genom att begära 

en kopia av personuppgifterna och viss information om behandlingen. E-shopen kan däremot inte, 

med hänvisning till dataskyddsförordningen, lämna ut information om det kan komma att inverka 

menligt på andras rättigheter och friheter. 

Rätt till rättelse:  

Om dina personuppgifter som behandlas är felaktiga eller är ofullständiga kan du begära att E-

shopen, utan onödigt, dröjsmål korrigerar dessa. 

Rätt till radering:  

Du rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). Ett exempel är när 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt 

behandlats. Det kan dock finnas avtalsförhållanden eller lagkrav som innebär att E-shopen inte kan 

radera dina personuppgifter förrän de fullföljts av samtliga parter. 

Rätt till dataportabilitet:  

Du har rätt att överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig om behandlingen stöds på 

de lagliga grunderna i förhållande till fullgörande av avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska 

tillhandahållas dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt 

möjligt kan du begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller 

endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till E-shopen. 

 

 



 

 

 

 

 

Rätt till begränsning av behandling:  

Du har i vissa fall rätt att begära att E-shopen begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att 

personuppgifterna rättas. Du kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under 

tiden uppgifternas korrekthet är under utredning. Villkoren för begränsningen informeras du om. 

Rätt att göra invändningar: 

Du har i vissa situationer rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina 

personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av 

allmänt intresse. Om du invänder mot behandlingen ska den personuppgiftsansvarige upphöra med 

att behandla personuppgifterna, om inte a) du kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen eller b) det sker för fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Pavlos Efstratiadis på Exal Partner 

Group AB som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. 

EXAL PARTNER GROUP AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer: 559246-6741 

 

Jungmansgatan 22 G 

211 11 MALMÖ  

Tel: 0303-24 94 00 

E-post: pe@exalpartnergroup.com alternativt support@exalpartnergroup.com  

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn 

finns alltid här på webbplatsen. Vi uppmuntrar även dig att ta del av Klarnas dataskyddsinformation på 

klarna.com/se/dataskydd/.  
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