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Integritetspolicy 

MAILIT AB utvecklar och tillhandahåller kommunikations- och informationslösningar till bolag och 

organisationer. 

För oss är det viktigt med integritet och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd för att du ska känna dig 

trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Denna policy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 

MAILIT AB, org.nr 556532-9496, Sjöbodavägen 2 14503 Norsborg (i denna policy kallat MAILIT) är 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter när MAILIT tillhandahåller eller 

marknadsför produkter och tjänster samt vid övrig kontakt med oss via e-post och telefon. 

Personuppgifter 

Med personuppgifter avses alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan 

kopplas till den personen. 

Behandling 

Med behandling avses alla åtgärder som vidtas i fråga om en personuppgift oavsett om det sker på 

automatisk väg eller inte. 

Det kan exempelvis vara insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring av dina 

personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

MAILIT samlar in och behandlar olika kategorier av personuppgifter beroende på situation och om 

behandlingen grundar sig på en avtalsrelation eller inte. 

Följande kategorier av personuppgifter samlas in och behandlas av MAILIT: 

 Kontaktuppgifter såsom namn, adress, titel, kundnummer och lösenord.

 Identifierande uppgifter såsom emailadress, företagsnamn, namn och organisationsnummer.

 Korrespondens via e-post, sms och om du kommunicerar med oss via sociala medier.

 Uppgifter som skapas när du som företagskund använder våra IT-system och applikationer.

Hur samlar vi in uppgifter? 

MAILIT samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga för respektive behandling och vi samlar in och 

behandlar personuppgifter om dig av följande anledningar: 

 I samband med att ett företag där du arbetar ingår avtal med oss samlar vi in uppgifter

direkt från dig eller via din arbetsgivare för att kunna kontakta dig avseende de produkter

och tjänster som vi har avtalat om med din arbetsgivare.

 I samband med att du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 När du kontaktar oss via e-post och sms.

 I samband med att du kontaktar oss via sociala medier.
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 Via allmänna källor såsom offentliga register. 
 I samband med att du söker ett arbete hos oss och skickar dina personuppgifter till oss. 

 
 
Varför samlar vi in personuppgifter om dig? 

Vi behandlar endast personuppgifter för i förväg bestämda ändamål. 

 För att uppfylla det avtal vi ingått med ett företag där du är anställd. 
 För att kommunicera med kunder och leverantörer som en del i vår affärsrelation. 
 För vårt berättigade intresse av att informera kunder och potensiella kunder om våra 

produkter och tjänster. Intresseavvägningen görs baserat på att vi endast kontaktar dig i 

din yrkesroll. 

 I rekryteringssyfte. 

 
Vem kan få tillgång till dina uppgifter? 

På MAILIT behandlas dina personuppgifter endast av behörig personal som behöver ha tillgång till 

uppgifterna för att utföra sitt arbete. 

Vi kommer aldrig att sälja, handla eller på annat annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon 

utomstående part. 

Personuppgiftsbiträden 
Vi anlitar underleverantörer inom olika områden för att hjälpa oss att behandla personuppgifter för vår 

räkning: Vid all sådan behandling ser vi till att genom avtal säkerställa ett lämpligt skydd för dina 

personuppgifter. 

Personuppgiftsbiträden kan exempelvis vara leverantörer av IT-system och 

tjänsteleverantörer. 

 Myndigheter 
Vi har en skyldighet, att på begäran och myndighetsbeslut, lämna ut de personuppgifter 

som följer av detta. 

 Överföring till tredje land 
All behandling av personuppgifter sker inom EU/ESS. 

Överföring till mottagare som inte är personuppgiftsbiträden och som är självständigt 

personuppgiftsansvariga för sin behandling: 

 Skatteverket – i syfte att genomföra våra förpliktelser enligt gällande skattelagstiftning. 
 Banker – i syfte att genomföra betalningar. 
 Distributörer- i syfte att skicka ut fakturor och andra utskick. 

 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar bara dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål och för den tid det 

krävs för att uppfylla lagstadgade lagringstider. 

Vid rekrytering sparas dina uppgifter som längst i 12 månader efter avslutad rekryteringsprocess. 
 

 
Dina rättigheter som registrerad 

Som registrerad har du vissa rättigheter som du kan göra gällande: 
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Rätt till information 
Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. 

Vid personuppgiftsincident har du som registrerad rätt att, i vissa fall, få särskild information. 

Rätt till rättelse 
Du har som registrerad rätt att vända dig till oss om du vill ha dina personuppgifter rättade. 

o Rätt till radering

Om någon av följade förutsättningar uppfylls har du som registrerad rätt att få dina

uppgifter raderade.

o Uppgifterna behövs inte längre för ändamålet med behandlingen

o Behandlingen grundar sig på ett samtycke som du återkallar

o Behandlingen sker för Direktmarknadsföring och du motsätter dig behandlingen

o Behandlingen sker med intresseavvägning som rättslig grund och du motsätter

dig behandlingen och annan rättslig grund saknas

o Behandlingen sker i strid med lagstiftning

o Raderingen krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

o Rätt till begränsning

I vissa fall har du som registrerad rätt att begära att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Detta kan t.ex. vara när du begärt rättning i väntan på att 

uppgifterna rättas. 

o Dataportabilitet

I särskilda fall har du rätt att få ut, och använda på annat håll, uppgifter som du själv lämnat 

till oss. Det gäller uppgifter där behandlingen grundar sig på Samtycke eller där 

personuppgifterna behandlats i syfte att uppfylla ett avtal med dig. 

 Rätt att göra invändningar

Där behandling sker med Berättigat intresse som rättslig grund har du som registrerad rätt

att göra invändningar. Vi måste om vi anser att behandlingen ändå ska ske påvisa att det

finns intressen som väger tyngre för att behandlingen ska få fortsätta.

Du har alltid rätt att invända när uppgifterna används för direktmarknadsföring.

 Klagomål

Om du skulle uppleva att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande

lagstiftning bör du anmäla det till oss så att vi kan utreda detta.

Du kan också kontakta Datainspektionen.

 Skadestånd

Om du som registerad har lidit skada av behandling som skett i strid mot gällande

lagstiftning kan du ha rätt till skadestånd.

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi, samt i förekommande fall våra personuppgiftsbiträden, har vidtagit flera olika åtgärder för att 

skydda de personuppgifter som vi behandlar mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 

ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. 

Arbetet omfattar bland annat skydd för information, IT-infrastruktur, kontors- och produktionsmiljö. 

Våra anställda informeras kontinuerligt i hur personuppgifter får behandlas och det finns 

dokumenterade instruktioner. 
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Kontakt vid frågor 

Om du har frågor eller synpunkter gällande dataskydd och personuppgiftsbehandling är du 

välkommen att kontakta oss på: info@mailit.se 

Uppdatering och revidering 

MAILIT förbehålller sig rätten att göra ändringar och tillägg i denna policy, exempelvis vid förändrad 

lagstiftning eller om våra tjänster förändras på ett sätt som påverkar hur vi behandlar dina 

personuppgifter. 

Uppföljning och revidering av denna policy sker regelbundet och minst en gång per år. Den 

senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida. 
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