
 
 

 
 

Järfälla den 25 maj, 2018 
 

Med enkla ord AB – personuppgiftspolicy 
 
Med enkla ord Karina Sannefjordh AB, org.nr. 556 553-0515, är ett aktiebolag som levererar 
kommunikationstjänster till företag.  
 
I bolaget behandlas diverse personuppgifter och jag som företagare är mycket noga med att 
behandla uppgifterna på ett korrekt sätt som inte riskerar att göra intrång i den personliga 
integriteten hos den vars personuppgifter jag behandlar.  
Med enkla ord AB följer GDPR och behandlar personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt. Den 
här personuppgiftspolicyn beskriver hur Med enkla ord AB behandlar personuppgifter, dels i 
egenskap av personuppgiftsansvarig, dels som personuppgiftsbiträde.   
 
Vad, varför och hur länge behandlar vi personuppgifter? 
Med enkla ord AB samlar in och behandlar uppgifter i ett adressregister över egna kunder och 
kontakter, mina kunders adressregister i samband med uppdrag att skicka ut nyhetsbrev för mina 
kunder samt ett adressregister över mediekontakter i samband med uppdrag från mina kunder kring 
medierelationer. 
 
Var lagras informationen? 
All information lagras på stationär dator med en lokalt placerad server. Adresser finns även i 
mobiltelefon och i det utskicksregister jag jobbar med för mina kunder, i molnet hos MailerLite.  
 
Hur behandlas uppgifterna? 
De används i samband med uppdrag för mina kunder, för att kunna hålla kontakt med mina kunder 
och för att kunna utföra de uppdrag mina kunder ger mig kring utskick av nyhetsbrev. 
 
Varför finns registren? 
Jag agerar personuppgiftsbiträde för flera kunder där jag sparar utvalda e-postregister för att kunna 
hantera mina kunders nyhetsbrevsutskick. I dessa register lagras e-postadresser.  
I mitt eget bolags register lagras alla kontaktuppgifter som behövs för att hålla kontakt med mina 
kunder och kontakter, dvs namn, adress, telefon och e-postuppgifter. Jag lagrar information om hur 
vi fick kontakt, när vi fick kontakt och vad för slags arbete jag utfört åt dem. Registret uppdateras 
vartefter mina kontakter flyttar eller meddelar nya adressuppgifter. 
 
Hur länge sparar jag mina register? 
Jag sparar mina kunders adressuppgifter i fem år efter senaste uppdraget, detta med anledning av 
att mina kunder ofta återkommer med olika långa intervaller, eller tills mina kunder själva ber om att 
få bli borttagna ur mitt register.  
Mina kunders adresslistor uppdateras löpande och adressaterna kan när som helst avprenumerera 
på utskicken. Dessa listor uppdateras löpande och de som inte vill finnas kvar på listorna tas bort 
med automatik, deras adresser sparas inte.  
Jag varken säljer eller ger bort de personuppgifter jag ansvarar för, varken mina kunders eller mina 
egna. Med enkla ord AB följer de grundläggande regler som finns kring laglig, korrekt och öppen 
hantering, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, korrekthet, integritet och 
konfidentialitet som krävs inom GDPR.  


