
   

 
 

 
 
 
 
A Beautiful Soups integritetspolicy med anledning av 
GDPR 
2018-05-23 (Uppdaterad 2020-11-20) 
 
A Beautiful Soup värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en 
hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och 
använder personlig information, den beskriver också vilka rättigheter som 
personer i registret har och hur de kan använda dessa rättigheter. 
 
Ansvarig för personuppgifterna som vi samlar in är A Beautiful Soup AB 
(556998-6028), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. 
 
 
Syfte med behandlingen 
Vår behandling syftar till att vi ska kunna 

• marknadsföra av oss själva - A Beautiful Soup - och våra tjänster 
• marknadsföra våra kunders arrangemang  
• fullgöra avtal med kunder 
• fullgöra avtal med anställda och underkonsulter 

 
Behandlingar som utförs 

• Utskick av nyhetsbrevet A Beautiful Insight 
• Utskick av inbjudningar till våra egna mingel, seminarier och andra event 
• Utskick av inbjudningar, eller muntlig inbjudan, till våra kunders mingel 

och seminarier 
• Deltagarlistor och utskick av uppföljningsmail till deltagare i våra event 
• Ingående av anställningsavtal, leverantörs- och kundavtal 

 
Vilka personuppgifter samlar vi in? 
Namn, e-post, organisation/företg och eventuellt telefonnummer. För anställda 
och underleverantörer samlar vi även person-/organisationsnummer, 
kontonummer och postadress. 

 
Vi samlar in uppgifter från offentliga register/uppgifter eller genom att du själv 
lämnar uppgifterna till oss. Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga 
för ändamålet och sparar dessa så länge de behövs alternativt så länge vi har 
skyldighet enligt lag att spara dem eller till dess att du begär att få dina 
uppgifter raderade.  
 
Grunder för behandling 

• Intresseavvägning – gällande utskick av nyhetsbrev, inbjudningar och 
uppföljningsmail bedömer vi att vårt intresse väger tyngre än den 



   

registrerades samt att behandlingen är nödvändig för ändamålet. Du kan 
när som helst välja att bli avregistrerad.   

• Fullgörelse av avtal – för att kunna fullgöra avtal så som anställnings-, 
leverantörs- och kundavtal behöver vi lagra vissa personuppgifter, som 
namn, person- eller organisationsnummer, adress och kontonummer.  

• Rättslig förpliktelse – vi behandlar även personuppgifter för att kunna 
fullgöra vår bokföringsskyldighet och vår redovisningsskyldighet av 
skatter och sociala avgifter.  

 
Tredje part/personuppgiftsbiträden 
Som huvudregel delar vi inte dina personuppgifter med tredje part.  
 
Som kund delar vi endast dina personuppgifter med tredje part när du har 
deltagit i ett event som vi samarrangerar med tredje part. Den rättsliga grunden 
för att dela dina uppgifter med tredje part är intresseavvägning eftersom tredje 
part i det här fallet har ett berättigat intresse som medarrangör och även står 
som avsändare. 
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som 
tillhandahåller tjänster för oss gällande hantering av utskick och events via mail. 
Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra 
instruktioner och i enlighet med GDPR och denna integritetspolicy. De får inte 
använda dina uppgifter för egna ändamål.  

 
Som anställd och leverantör till oss delar vi endast dina uppgifter med tredje 
part för att kunna genomföra utbetalningar eller fullgöra rättsliga förpliktelser.  

 
Var behandlar vi våra personuppgifter? 
Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas använder vi alla rimliga 
åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.  

 
Om ditt namn finns med i vårt register kan du självklart ta del av vilken 
information du har hos oss och du kan när som helst begära att få bli struken ur 
registret. Samtliga utskick som görs har en direktlänk till en sida där du kan 
avregistrera dig från vårt register. 

 
Hur skyddas dina personuppgifter? 
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången 
till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda samtliga 
personers uppgifter mot olovlig och obehörig behandling. Personuppgifterna 
finns endast tillgängliga för de personer hos oss som har angivna ändamål att 
ha tillgång till dem. 

 
Kontakt med oss 
Har du synpunkter och vill komma i kontakt med oss med anledning av att du 
finns i vårt register? Kontakta oss gärna på info@abeautifulsoup.se  


