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Integritetspolicy 
 

Behandling av personuppgifter 
Vår målsättning är att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till 
Admica AB. Vi skyddar dina personuppgifter och all behandling av dessa sker utifrån 
bestämmelserna i GDPR, General Data Protection Regulation den nya 
dataskyddsförordningen från EU 

 

Personuppgiftsansvarig 
Admica AB är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker. 
 
 
När sker behandling av personuppgifter? 
Admica AB behandlar dina personuppgifter när du: 

• anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier, 

• registreras som ny kund, 

• anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., 

• söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss, 

• söker kontakt med oss i övrigt. 

  

Registrerade uppgifter 
När privatpersoner blir kunder registreras namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 
När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på 
företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, 
telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. 

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Admicas strävan är att inte 
registrera känsliga personuppgifter.  
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Ändamålet med behandlingar av personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för 
administration av beställda tjänster såsom lönehantering, redovisning eller ekonomisk 
rådgivning.  
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende att bli kund hos oss, 
eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för 
vilka du lämnat dem. 

  

Utlämnande av personuppgifter 
Vid avtalsskrivning, intresseanmälan, beställningar och förfrågningar lämnas informationen 
ej ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Admica.  
Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende 
anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för att du vill bli kontaktad 
av oss. 
I samtliga ovan nämnda situationer är kunden personuppgiftsansvarig och Admica 
personuppgiftsbiträde. Admica har inte rätt att lämna ut personuppgifter till någon annan 
eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Admicas instruktioner. 
Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att skydda personuppgifter, 

Slutligen kan personuppgifter komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning 
eller myndighets beslut. 

  

Hur länge finns uppgifterna kvar? 
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt 
åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten eller utbildningen, fakturera, hantera löner och andra 
förekommande tjänster. Har kundförhållandet upphört, ligger de kvar till dess du önskar att 
uppgifterna skall tas bort eller så pass länge att det följer bokföringslagens krav. 
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Kontakt 
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Admica kan du vända dig till 
vårt personuppgiftsombud Caroline Karlsson caroline@admica.se eller Eddavägen 27, 194 
63 Upplands Väsby   
  

Registerutdrag och rättelser 
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig 
som behandlas av Admica. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till 
personuppgiftsombudet (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga 
eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära 
ändring. 

  

Besökaridentifiering – cookies och loggar 
På vår webbplats används inga "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på 
besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att 
följa vad besökaren gör på webbplatsen.  
  

Länkar 
På Admicas webbplats förekommer ibland länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller 
inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du 
lämnar ut dina personuppgifter. 

  

Säkerhet 
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är 
helt skyddade för intrång. Admica har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska 
säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, 
förändring och förstörelse. 
 
Upplands Väsby 2018 
 
Caroline Karlsson 
Personuppgiftsombud för Admica AB 

mailto:caroline@admica.se
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