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Integritetspolicy för Ekosofia AB, 556223-1588 

Syftet med denna integritetspolicy är att säkerställa att Ekosofia AB behandlar 
personuppgifter på ett lagligt korrekt och trovärdigt sätt, som stämmer med vår affärsidé samt 
med aktuell och relevant lagstiftning, t ex GDPR. 

Personuppgiftsansvar 

Ekosofia AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som någon 
lämnar till Ekosofia eller som vi samlar in. 

Eventuella frågor eller kommentarer om hur vi sköter detta kan ske enligt kontaktuppgifter i 
slutet av denna policy. 

Vilka uppgifter vi samlar in 

Kundregister 

Nuvarande och tidigare kunder finns listade med bl a namn på kontaktperson/er, namn på 
verksamheten/organisationen/företaget samt adress, mail och telefon. Detta för att vi ska 
kunna fullgöra vårt kundavtal. I samband med offert och uppdragsbeskrivning och 
överenskommelse om ett kunduppdrag informeras kunden om vår hantering av 
personuppgifter. Uppgifterna sparas tills vidare, om ej särskilda skäl föreligger för 
borttagande. 

Marknadsbearbetning 

För att kunna marknadsföra verksamheten och våra konsulttjänster samlar vi uppgifter om 
möjliga/tänkbara kunder/uppdragsgivare. Här finns bl a namn på ”kontaktperson”, namn på 
verksamheten/organisationen/företaget samt adress, mail och telefon. Uppgifterna används för 
personlig bearbetning via telefon samt utskick via mail. Uppgifterna sparas tills vidare, men 
borttages på begäran via mail, telefon eller brev enligt kontaktuppgifteter nedan. 

Leverantörsregister 

För att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot våra leverantörer finns dessa listade med 
företagsnamn, ev kontaktuppgift, adress samt bg/pg el motsv. Uppgifterna sparas tills vidare, 
om ej särskilda skäl föreligger för borttagande. 

Nyhetsbrev 

Här finns e-postadress, ev namn resp företagsnamn till dem som vi månatligen skickar vårt 
nyhetsbrev till.  

Den som via hemsidan (eller på annat sätt) anmäler sig för att få nyhetsbrevet anses därmed 
ha gett sitt samtycke till att bli registrerad. 

I varje nyhetsbrev finns en funktion med möjlighet att avregistrera sig och därmed tas bort 
från listan. Det går självklart lika bra att maila eller ringa oss för borttagning. En sådan 
avregistrering blir permanent, dvs vi sparar inga uppgifter därefter. 
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Personuppgifter som lämnas vidare 

Vid utskick av vårt Nyhetsbrev samt även viss marknadsbearbetning använder vi oss av 
underleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom personuppgiftsbiträdesavtal. 

För hantering av betalningar till och från kunder och leverantörer använder vi oss också av 
underleverantörer. Även detta hanteras genom personuppgiftsbiträdesavtal. 

Vi lämnar även uppgifter vidare till vissa statliga myndigheter (t ex skatteverket) för 
fullgörande av våra lagliga skyldigheter. 

För övrigt lämnas inga uppgifter vidare till tredje part. 

Rättigheter som registrerad 

Alla som är registrerade hos Ekosofia AB har rätt att  
- kostnadsfritt få ett registerutdrag över de personuppgifter som vi har sparade, liksom att  
- få dessa uppgifter rättade, liksom att  
- bli borttagen ur våra register.  

Borttagning sker via funktionen ”avregistrera” i Nyhetsbrevet eller genom kontakt, enligt 
nedan.  

Även begäran om registerutdrag eller rättning sker genom kontakt, enligt nedan. 

Ekosofias/personuppgiftsansvarigs skyldigheter 

Vi har vidtagit relevanta skyddsåtgärder för att säkerställa att inga obehöriga kommer åt 
lagrade personuppgifter.  

Vi ansvarar för att kontakta Datainspektionen inom 72 timmar om en ev. personuppgifts-
incident inträffar. 

Kontaktuppgifter 

Ekosofia AB, 556223-1588 

Anders Carlssons gata 7 

417 55 Göteborg 

ekosofia@ekosofia.se  

Personuppgiftsansvarig:  

Bill Romanus; romanus@ekosofia.se 0708 35 94 80  

 

 

 

 

Denna integritetspolicy är fastställd den 23 maj 2018 
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