Integritetspolicy Nodebis Applications AB
Antagen vid styrelsesammanträde den 27 september2022

Personuppgifter hos Nodebis Applications AB – information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och följer dataskyddsdirektivet GDPR.
Personuppgiftsansvarig är Nodebis Applications AB, org.nr. 556858–5441
Kunder
För dig som är kund registrerar vi på personnivå namn, eventuellt befattning, och
kontaktuppgifter för dig som får våra utskick eller på annat sätt har kontakt med oss.
Vi gallrar ut uppgifterna om kunder som varit passiva i två år, utom det som
bokföringslagen tvingar oss att behålla.
Här stödjer vi oss på vårt avtal med ditt företag och vår rättsliga förpliktelse
(bokföringslagen).
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till bl. annat våra underleverantörer,
myndigheter, banker och försäkringsbolag. Detta gör vi då med stöd av vårt avtal eller
vår rättsliga förpliktelse
Aktieägare
Enligt lag ska det finnas en aktiebok i ett aktiebolag. Detta för att du som aktieägare ska
kunna utöva dina rättigheter gentemot bolaget och för att ge bolaget, andra aktieägare
och allmänheten underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Vi behandlar
därför dina personuppgifter för att föra aktieboken.
Vi samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, adress, telefonnummer,
personnummer, aktieinnehav (direktägda eller förvaltarregistrerade), röstinnehav,
aktieägarbiträde, aktieägarombud, matpreferenser samt eventuellt andra
personuppgifter som du själv lämnar till oss i kommunikation med oss (dina
personuppgifter).
Utöver vad som beskrivs här behandlar vi också dina personuppgifter för att kunna
hantera anmälningar till och genomförande av årsstämma. Denna behandling beskrivs
dock särskilt i en separat integritetspolicy som du kan hitta här

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

E-post
Alla personuppgifter som du lämnar till oss via E-post kommer vi att behandla i
enlighet med reglerna i GDPR med stöd av vårt berättigade intresse, eller vårt avtal
med dig.
Säkerhet
Inom vår organisation ser vi till att alla som jobbar på Nodebis Applications AB ska veta
hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi
personuppgifterna på flera sätt med till exempel brandvägg och inloggningsskydd. Våra
system ligger både på egna datorer och i molntjänster i och utanför EU. Vi har avtal
med molnföretag för att de ska följa de strikta skyddsregler för persondata som gäller i
hela EU-området.
Din rätt
Du har enligt dataskyddsförordningen( GDPR) rätt att
• begära utdrag ur våra uppgifter om dig
• få en uppgift om dig rättad
• sluta bli kontaktad om våra tjänster
• bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
• begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig
Kontakta oss
Om du har frågor eller vill utnyttja någon av ovanstående rättigheter, är du välkommen
att kontakta oss: info@nodebis.se
Brev till:
Nodebis Applications AB
Kungstorget 1
451 30 Uddevalla
Om du har klagomål, vänd dig först till oss. Om du ändå blir missnöjd med hur vi
besvarat din önskan, kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten: imy@imy.se eller
www.imy.se.

