
Integritetspolicy för NetOnNet  
För oss på NetOnNet är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med 

hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi 

använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går 

till väga för att utöva dina rättigheter.   

  

Vilken information samlar vi in?  
NetOnNet samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges 

nedan.  

  

När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge 

oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du genomför ett köp via vår 

hemsida, blir medlem i vår kundklubb, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster där 

du lämnar ifrån dig personuppgifter av något slag.   

  
Information du ger till oss:  

• Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och 

leveransadress och linkande.  

• Personnummer - personnummer eller samlingsnummer    

• Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation, 

bankkontonummer, etc.  

• Egendom - fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer etc.   

  

Exempel på information vi samlar in om dig - När du använder våra tjänster kan vi komma 

att samla in följande information:  

• Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för 

att underlätta köp. (Exempel på källor: Resurs Bank, Bisnode och Collector)  

• Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.  

• Finansiell information – godkända krediter via våra samarbetspartners. (Exempel på 

källor: Resurs Bank, Creditsafe och Atradius/Collector).   

• Enhetsinformation /Information om hur du använt vår hemsida - exempelvis hur du 

nådde oss och hur du använder våra tjänster.  

• Geografisk information – exempelvis din geografiska placering för att kunna leverera 

varor till dig.  

• Film – övervakningsfilmer från våra Lagershoppar.     

  

Information vi samlar in om dig – när du går med i vår kundklubb ”Klubbhyllan”:  

• Livsstil-& segmenteringsinformation – intressen, beteenden samt kundprofil för att 

vi kontinuerligt ska kunna utveckla vårt sortiment och vår kommersiella affär för att 

bättre möta våra kunders behov samt kunna kommunicera, för dig, relevant 

information (Källa: Bisnode)  
  

  



  

Vad gör vi med din information  
I samband med att du köper varor eller tjänster hos NetOnNet kan dina personuppgifter 

komma att sparas och de används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.   

  

Med stöd av köpeavtalet och medlemsavtalet för medlemmar i ”Klubbhyllan” kommer dina 

personuppgifter att behandlas för att:  

• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet och 

kontrollera ålder.   

• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.  

• Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de 

tillhandahålls i.   

• Administrera ditt medlemskap i kundklubben och ditt användarkonto.  

• Kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmar i Klubbhyllan.   

• Kunna ge medlemmar personligt anpassad upplevelse.    

• Marknadsföra produkter och tjänster.   

  

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:  

• Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden (ej medlemmar).  

• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig 

användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.  

• Bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar och affärsutvecklingsinitiativ.  

  

NetOnNet behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:  

• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de 

tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och 

liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)  

• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en 

bra service, kvalitet och utbildning)   

• Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)  

• Genomföra och deltaga i tävlingar och event (ge en bra service)  

• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)  

• Försäkringserbjudande (ge en bra service)   

• Dela och ta del av andra kunders utvärderingar av produkter (ge en bra service)  

  

NetOnNet kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig 

lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.  

    

Vad gör vi med din information: Detaljerad  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Genomföra ditt köp av varor 

och tjänster och vid behov 

verifiera din identitet och 

kontrollera ålder  

• Leverera beställd/köpt 

produkt eller tjänst  

(inklusive avisering 

om leverans eller 

kontakter i samband 

med försenad 

leverans)  

• Identifiera dig och 

kontrollera din ålder  

• Hantera betalning 

(inklusive att analysera 

vilka  

betallösningar som ska 

erbjudas vilket 

innefattar kontroll mot 

dina 

betalningsinställningar 

och godkännande från 

kreditgivningsbolag   

• Kontroll av din adress 

mot externa källor, 

Bisnode, Resurs,  

Collector el liknande  

• Hantera reklamations- 

och garantiärenden 

avseende beställd eller 

köpt produkt el tjänst  

• Namn och  

kontaktuppgifter  

• Person- eller 

samordningsnummer  

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter 

(endast medlemmar)  

• Orderuppgifter   

• Ljud & foto, bild   

  

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet  

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid 

om 3 år därefter i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden   

     

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

Ge dig kundsupport och 

information om produkter 

och tjänster som du ber oss 

om samt hantera 

kundtjänstärenden och svara 

på förfrågningar, klagomål 

och liknande  

  

• Kommunicera och  

besvara ev. frågor till 

kundservice (via telefon, 

butik, digitala kanaler 

ink sociala medier)   

• Identifiering   

• Utredning av eventuella 

klagomål- och 

supportärenden   

• Inspelning av samtal i 

utbildning och 

kvalitetsyfte   

• Namn och  

kontaktuppgifter  

• Person- eller 

samordningsnummer  

• Ljud & foto  

• Din korrespondens  

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter 

(endast medlemmar)  

Orderuppgifter   



Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet vid frågor rörande köpet i övriga fall berättigat 

intresse.  Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade 

intresse av att hantera kundservice ärenden  

Lagringsperiod: Till dess att köpet genomförts (inkl. leverans och betalning) och för en tid 

om 3 år därefter i syftet för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.  

För övriga ärenden beroende på behandling med max 1 år.   

  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

Administrera ditt 

medlemskap i kundklubben  

och ditt användarkonto   

  

• Ge behörighet att 

logga in  

• Säkerställa din 

identitet och ålder  

• Upprätthålla korrekta 

och uppdaterade 

uppgifter  

• Spara dina kvitton för 

garanti och 

reklamation  

• Hantera dina 

inställningar och 

uppgifter om tex 

betalningssätt och 

leverans  

• Spara shoppinglistor, 

lämna förslag på 

inköpslistor eller 

liknande åtgärder  

• Namn och  

kontaktuppgifter (källa: 

Bisnode)   

• Person- eller 

samordningsnummer  

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter  

• Orderuppgifter   

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som  

medlemmen använder 

och dess inställningar   

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Klubbhyllan   

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt 

vid inaktivitet under en period av 2 år)   

  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Kunna lämna förmåner  

och erbjudanden till 

medlemmar i 

”Klubbhyllan”  

  

• Skapa personliga 

erbjudanden och generella 

medlemserbjudanden, 

anpassade nyheter, 

produktrekommendationer, 

inspiration, förmåner och 

inbjudningar till event.  

• Analyser av de uppgifter 

vi samlar in samma syfte.  

Vi tittar t.ex. på din kö 

phistorik, ålder, kön, 

bostadsort, angivna 

preferenser samt resultat 

från kundnö jdhets- eller 

marknadsundersökningar.  

• Analyser av de uppgifter 

vi samlar in för syftet. 

Baserat på de uppgifter vi 

samlar in (t.ex. kö 

phistorik, ålder, kön och 

angivna preferenser) gör vi 

en analys på individnivå̊ 

kan resultera i att du 

sorteras in i en kundgrupp 

(s.k. kundsegment) 

Insikterna från analysen 

ligger till grund för dina 

personliga erbjudanden 

och anpassade förmåner 

m.m. Olika medlemmar 

kan därför få olika 

erbjudanden.  

• Namn och  

kontaktuppgifter (Källa: 

Bisnode)   

• Person- eller 

samordningsnummer  

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter  

• Orderuppgifter   

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som 

medlemmen använder 

och dess inställningar   

• Segment & Livsstil 

(civilstånd, preferenser, 

intressen, beteenden och 

inkomstnivå) (Källa: 

Bisnode)   

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Klubbhyllan   

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt 

vid inaktivitet under en period av 2 år)   

  

    

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Kunna ge besökare och 

medlemmar personligt  

anpassad upplevelse   

  

  

• Skapa ett för dig personligt 

anpassat innehåll, t.ex.  

genom relevanta 

produktrekommendationer, 

inspel från vår 

expertpanel, presentation 

av erbjudanden och andra 

liknande åtgärder som 

innebär en förenkling för 

dig   

• Förenkling av din 

användning av våra 

tjänster (t.ex. genom att 

favoriter, inköpslistor och 

personliga inställningar 

sparas)  

• Personlig kommunikation 

baserad på̊ ditt 

medlemsbeteende.  

• Analyser av de uppgifter vi 

samlar in i samma syfte. 

Baserat på de uppgifter vi 

samlar in (t.ex. köp- och 

klickhistorik) gör vi en 

analys på individnivå̊. 

Baserat på insikterna 

anpassas kommunikation, 

erbjudanden. Insikterna 

används även för att 

utveckla vår produkt och  

tjänstesortiment   

• Namn och  

kontaktuppgifter (Källa: 

Bisnode (endast 

medlemmar)  

• Födelsedata  

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter 

(endast medlemmar)  

• Orderuppgifter   

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som 

medlemmen använder 

och dess inställningar   

• Segment & Livsstil – 

endast medlemmar  

(civilstånd, preferenser, 

intressen, beteenden och 

inkomstnivå) (Källa: 

Bisnode)  

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Klubbhyllan och samtycke för besökare  

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt 

vid inaktivitet under en period av 2 år) eller att samtycket återkallas eller förnyas (kan ske 

manuellt eller automatiskt efter max 1 år)  

  

    

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Marknadsföra produkter  

och tjänster   

  

• Visa relevanta 

produktrekommendationer, 

ge förslag på inköpslistor, 

spara shoppinglistor  

(endast medlemmar)  

• Skicka 

direktmarknadsföring via 

elektroniska samt övriga 

kanaler  

• Skicka nyhetsbrev via 

elektroniska samt övriga 

kanaler  

• Utföra kampanjer eller 

skicka erbjudanden och 

inbjudningar till event   

• Namn och  

kontaktuppgifter (Källa: 

Bisnode (endast 

medlemmar) alt Resurs)   

• Födelsedata   

• Betalningsinformation  

• Medlemsnummer och 

användaruppgifter – 

endast medlemmar  

• Orderuppgifter   

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som 

medlemmen använder 

och dess inställningar   

• Segment & Livsstil – 

endast medlemmar  

(civilstånd, preferenser, 

intressen, beteenden 

och inkomstnivå) 

(Källa: Bisnode)  

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Klubbhyllan, samtycke för nyhetsbrev till 

ickemedlemmar samt berättigat intresse för registrerade och icke registrerade kunder   

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt eller automatiskt vid 

inaktivitet under en period av 2 år). För registrerade kunder 1 år efter genomfört köp.    

  

    

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Bjuda in dig att deltaga i 

kundundersökningar och 

affärsutvecklingsinitiativ 

som att utvärdera 

NetOnNets webbsajt och 

tjänster.   

  

• Kommunicera med dig ang. 

undersökningar/initiativ  

• Information om aktivitet 

som du deltar/deltagit i  

• Analys av ditt beteende, 

intryck, svar och 

kommentarer  

• Inspelning av video, ljud 

och skärmrörelser (kommer 

endast ske med stöd av 

samtycke)  

• Utskick av ersättning   

• Notering kring ditt intresse 

för framtida undersökningar  

• Kontaktuppgifter  

• Tekniska uppgifter om 

dator, mobiltelefon och 

andra enheter som 

används och dess 

inställningar  

• Information om hur du 

använder vår sida genom 

tex videoinspelning, 

musrörelser, klick och 

liknande.   

• Dina kommentarer och 

synpunkter på våra sidor, 

tjänster och  

produkter  

• Kön (endast medlemmar)  

• Ålder (endast 

medlemmar)  

• Segment & Livsstil – 

endast medlemmar  

(civilstånd, preferenser, 

intressen, beteenden och 

inkomstnivå) (Källa:  

Bisnode)  

Data som du kan välja att 

dela med oss (ej 

medlemmar)  

• Kön  

• Ålder  

• Civilstånd  

• Barn i hushållet  

• Boendeform  

Sysselsättning  

Laglig grund: fullgörande av avtalet för klubbhyllan (för medlemmar). För övriga 

samtycke.  

Lagringsperiod: Till dess att avtalet eller samtycket återkallas (kan ske manuellt eller 

automatiskt vid inaktivitet under en period av 2 år).   

  

    

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Genomföra och hantera 

deltagande i tävlingar och  

event    

  

• Kommunicera med dig 

som deltar i tävlingen   

• Kommunicera med dig 

innan och efter eventet 

(t ex bekräftelse på 

anmälningar, frågor 

eller utvärderingar)  

• Identifiera och 

kontrollera din ålder  

• Utse vinnare och 

förmedla vinster   

  

• Namn och  

kontaktuppgifter   

• Födelsedata   

• Uppgifter som du 

lämnar i en tävling tex 

bilder  

• Uppgifter som du 

lämnar vid ett event  

• Medlemsuppgifter för  

event som riktar sig till 

medlemmar   

Laglig grund: Fullgörande av avtalet för Klubbhyllan vid event/tävlingar för medlemmar.  

I övriga fall berättigat intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar/event   

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår  

  

     



Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

Utvärdera och förbättra våra 

sortiment och tjänster och de 

system som de tillhandahålls 

i som t.ex. genom 

felsökning, dataanalys, 

utveckling och testning, och 

liknande. (affärsutveckling 

och kvalitetssyfte)  

    

  

• Göra tjänster mer 

användarvänliga, t ex 

ändra  

användargränssnittet för 

att förenkla  

informationsflödet eller  

för att lyfta fram 

funktioner som ofta 

används av kunder i våra 

digitala kanaler  

• Ta fram underlag i syfte 

att förbättra varu- och  

logistikflöden, t ex 

genom att kunna 

prognostisera inköp, 

lager och leveranser  

• Ta fram underlag i syfte 

att utveckla och förbättra 

vårt sortiment  

• Ta fram underlag i syfte 

att utveckla och förbättra 

företagets  

resurseffektivitet ur ett 

miljö- och  

hållbarhetsperspektiv, 

tex genom att 

effektivisera inköp och 

planering av leveranser  

• Ta fram underlag i syfte 

att planera  

nyetableringar av butiker 

och lager  

• Ge dig möjlighet att 

påverka vårt sortiment   

• Ta fram underlag i syfte 

att förbättra IT-system i 

syfte att höja säkerheten 

för oss och dig som  

kund/besökare   

  

• Kontaktuppgifter   

• Ålder  

• Kön  

• Orderuppgifter och 

andvändargenerarad data 

(tex klick och 

besökshistorik)   

• Korrespondens med dig 

samt ev. feedback från 

dig på våra produkter 

och tjänster    

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som 

du använder och dess 

inställningar   

• Information om hur du 

har interagerat med oss, 

hur länge du använt 

tjänsten, var och hur 

länge olika sidor 

besöktes, svarstider, hur 

du når och lämnar 

tjänsten och liknande  

• Segment & Livsstil – 

endast medlemmar  

(civilstånd, preferenser, 

intressen, beteenden och 

inkomstnivå) (Källa:  

Bisnode)  

   

  

Laglig grund: Berättigat intresse för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade 

intresse av att utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de 

tillhandahålls i.   

Lagringsperiod: Från insamlande och 3 år framåt  



  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

Förhindra missbruk av en 

tjänst (förhindra, förebygga 

och utreda brott)  

  

• Utreda eller förhindra 

bedrägerier eller andra 

lagöverträdelser genom t 

ex incidentrapportering i 

Lagershop   

• Förhindra 

skräppostutskick, 

phishing, trakasserier, 

försök till olovlig 

inloggning på 

användarkonton eller 

andra åtgärder som är 

förbjudna enligt lag eller 

våra köp- medlems- eller 

tjänstevillkor   

• Skydda och förbättra vår 

IT-miljö mot angrepp  

och intrång  

• Namn och  

kontaktuppgifter   

• Personnummer  

• Videoinspelningar från 

kamerabevakning   

• Orderuppgifter  

• Tekniska uppgifter om 

datorn, mobiltelefonen 

och andra enheter som 

du använder och dess 

inställningar   

• Uppgifter om hur våra 

digitala tjänster används  

  

  

  

Laglig grund: Rättslig skyldighet (om sådan föreligger) annars berättigat intresse av att 

förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)  

Lagringsperiod: beroende på behandling men som längt 3 år    

  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

Försäkringserbjudande   

  

  

  

• Erbjuda dig en 

försäkring när 

garantin på din 

produkt gått ut   

• Upprätthålla korrekta 

och uppdaterade 

uppgifter   

• Namn och  

kontaktuppgifter   

• Födelsedata  

• Orderuppgifter  

  

  

  

Laglig grund: Berättigat intresse att ge erbjudande om försäkring när garantin på en 

produkt löpt ut   

Lagringsperiod: 1 månad efter garantitiden löpt ut  

  

    
  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   



Dela och ta del av andra 

kunders utvärderingar av  

produkter (ge en bra service)  

  

 Skapa en  

användaridentitet så du 

kan publicera 

utvärderingar på vår eller 

våra samarbetspartners 

sidor   

• Namn /användarnamn   

• Din ev. utvärdering av 

en produkt/tjänst   

  

  

  

Laglig grund: Berättigat intresse av att dela och ta del av produktrecensioner från 

användare  

Lagringsperiod: Så länge produkten finns i vårt sortiment  

  

Ändamål  Behandlingar som utförs   Kategorier av 

personuppgifter   

För att fullgöra rättsliga 

förpliktelser (tex 

bokföringslagen, 

skattelagstiftning och 

liknande.)    

  

 Uppfylla rättsliga 

förpliktelser, enligt krav 

i lagar, domar eller 

myndighetsbeslut. 

Sådana krav kan tex avse 

krav avseende 

produktansvar och 

produktsäkerhet såsom 

framtagande av 

kommunikation och 

information till 

allmänheten och kunder 

om produktlarm och 

produktåterkallelser, t ex 

vid en defekt eller 

hälsovådlig vara eller tex 

bokföringslagen   

• Namn och  

kontaktuppgifter   

• Personnummer  

• Orderuppgifter  

• Korrespondens med dig   

   

  

Laglig grund: Rättslig skyldighet   

Lagringsperiod: beroende på behandling, längst som 7 år.    

  

Kommunicera med dig   

NetOnNet kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via 

utskick, telefon samt elektroniskt. Om du är medlem i ”Klubbhyllan” kan vi komma att rikta 

erbjudande till dig baserat på tidigare köp samt din profil. Om du inte vill mottaga riktad 

kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alt kan du maila till: 

integritetsskydd@netonnet.com (SE); personvern@netonnet.com (NO).    

  



Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så 

snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi 

mottagit din begäran.  

  

Vilka kan vi komma att dela din information med   
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att 

överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.   

  

Leverantörer, underleverantörer samt bolag inom NetOnNet koncernen: 

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften 

beskrivet i den här policyn kan NetOnNet komma att dela dina personuppgifter 

till leverantörer eller underleverantörer samt bolag inom NetOnNet koncernen.  

  

Betal- och kreditbolag-  För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter 

delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som 

tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- 

och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på 

dig vid köp av abonnemang samt vid ansökan om krediter  

  

Försäkringsgivare:  Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av 

dina produkter kommer dina personuppgifter samt produktinformation delas 

med försäkringsgivaren.   

    

Myndigheter- Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan NetOnNet komma 

att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, 

Polisen eller andra myndigheter.  

  

Säkerhet  
NetOnNet strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska 

och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, 

användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.  

  

Endast NetOnNet eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina 

personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.   

  

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter   
Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part   

  

Vart sparar vi dina uppgifter  
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om 

personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer NetOnNet 

vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina 

personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det 

skydd som erbjuds inom EU/EES.   

  



Hur länge sparar vi dina uppgifter   
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften 

som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla 

krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller 

lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort 

personuppgifter om de inte längre behövs.   

  

Dina rättigheter  
Rätt att få tillgång till din data.   

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har 

om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.  

  

Rätt till rättelse  

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.   

  

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")  

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade 

förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas 

legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av 

din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. 

Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.  

  

Rätt att begränsa   

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:   

• om du bestrider att personuppgifterna är korrekta  

• behandlingen är olaglig   

• vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.    

  

Rätt att invända  

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är 

intresseavvägning.  

  

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahållit till oss som behandlas automatiskt 

överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke 

eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje 

parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.  

  

Rätt att återkalla samtycke  

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit NetOnNet.  

  

Rättigheter vid profilering   



Du har rätt att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, 

inbegripet profilering, och som kan få rättsliga följder eller motsvarande för dig. Detta gäller 

dock inte:   

• om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av avtal med dig,    om 

det är tillåtet enligt gällande lagstiftning,   

• eller om du har samtyckt till behandling.  

  

Kontakta oss   
Personuppgiftsansvarig är NetOnNet AB som är ett svenskt bolag registrerat hos 

Bolagsverket med organisationsnummer 56520-4137 och har sitt säte i Borås.   

  

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila 

oss på integritetsskydd@netonnet.com (SE); personvern@netonnet.com (NO) alternativt 

ringa NetOnNet kundservice +46 (0)33-488 488.  

  

Tillsynsmyndighet 

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som 

behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att NetOnNet behandlar 

dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Kontaktuppgifter 

Telefonnummer: 08-657 6100 

E-post: imy@imy.se 

Hemsida: https://www.imy.se/ 

  

Uppdateringar   
NetOnNet förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.    
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