
Integritetspolicy 

Ekonomig värnar om dig som person och vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn 

till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter som samlas in, hur vi använder 

dessa uppgifter och dina rättigheter kring detta. 

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person 

som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, 

telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs 

med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, 

avidentifiering eller radering. 

Hur vi använder personuppgifter 

Vi använder personuppgifter för att bedriva verksamheten och leverera våra tjänster. Vi 

använder personuppgifter för att du som användare ska få en bättre upplevelse på 

hemsidan samt i marknadsföringssyfte.  

Syfte med insamlingen 

Ekonomig behandlar personuppgifter med syfte att administrera coaching, rådgivning och 

kurser på webben. Behandlingen är nödvändig för att fullfulla avtalet med dig. De 

personuppgifter som behandlas är namn, kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer 

och e-postadress. Personuppgifterna bevaras från insamlandet och en tid om 12 månader 

därefter. 

Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter 

Vi tar emot vissa personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du prenumererar på ett 

nyhetsbrev, eller anmäler dig till ett evenemang, köper en produkt eller kontaktar oss för 

kundservice. Vi samlar in en del av personuppgifterna genom att registrera hur du 

interagerar med vår hemsida, exempelvis genom användning av teknik som cookies. 

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga 

tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook eller Instagram) kan Ekonomig komma 

att ta emot information rörande din profil, information som du delar med allmänheten och 

dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av tredjepartsplattformen. 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter 

För att granska, och till viss del ändra, de personuppgifter du lämnat till Ekonomig kan du 

kontakta oss på den adress som framgår i avsnittet Kontakta oss nedan. Vi svarar på 

förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar. 

Hur länge vi sparar personuppgifter 

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge 

som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina 

personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden 

gentemot dig. 



Dina rättigheter 

Rätt till tillgång ("registerutdrag"): Du har rätt att få information om vilka personuppgifter 

om dig själv som Ekonomig behandlar, inklusive ändamålen med behandlingen samt en 

kopia av de personuppgifter som är under behandling. Det kostar inget att få ut denna 

information och kopia av personuppgifterna. Observera att om du begär tillgång till dina 

personuppgifter kan vi komma att begära ytterligare information om dig för att möjliggöra 

en effektiv hantering av begäran samt för att säkerställa att personuppgifterna lämnas till 

rätt person. Detta registerutdrag skickas till din folkbokföringsadress. 
 

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du kan 

även korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 
 

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"): Du har rätt att få dina personuppgifter 

raderade utan onödigt dröjsmål om någon av följande förutsättningar gäller: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades 

• Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar ditt 

samtycke 

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att 

uppgifterna behandlas för detta ändamål 

• Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det 

inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse 

• Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt 

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
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