
           

 

Integritetspolicy 
Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller Påmind AB (org. nr 559027-8478) adress 
Prästgatan 18A, 111 29 Stockholm, e-mail: help@pamind.se. Påmind AB (”Bolaget”, ”oss”, ”vi”, 
”vår”) tillhandahåller en abonnemangstjänst via webbsidan www.pamind.se. I integritetspolicyn 
används samma begrepp och definitioner som i Allmänna villkor. 
 

1. Allmänt 

1.1 Denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") gäller Påmind AB (org. nr 559027-8478) adress Prästgatan 18A, 
111 29 Stockholm, e-mail: help@pamind.se. Påmind AB ("Bolaget", "oss", "vi", "vår") tillhandahåller en 
abonnemangstjänst via webbsidan www.pamind.se. I integritetspolicyn används samma begrepp och 
definitioner som i Allmänna villkor. 

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att 
vara bunden av Villkoren i sin helhet. Om du registrerar ett företag som kund intygar du härmed även att du 
är behörig att sluta avtal för företagets räkning. 

2. Dessa uppgifter behandlar vi om dig 

2.1 I samband med att du skapar ett Användarkonto för att få tillgång till Tjänsten samlar vi in och behandlar 
personuppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter, etc. Vid din användning av Tjänsten kommer vi att 
samla in personnummer, i förekommande fall information om betalningsuppgifter (såsom betal- eller 
kreditkortsuppgifter), leverantörsinformation och avtalsvillkor. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska 
kunna tillhandahålla Tjänsten till dig. Vi samlar även in information och statistik om hur vår webbplats och 
Tjänst används. 

2.2 Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Bolaget tar del av från 
tredje part såsom dina nuvarande tjänsteleverantörer, vid din användning av Tjänsten. Den information som 
Bolaget samlar in kommer att behandlas för de ändamål som framgår av denna Integritetspolicy. 

3. För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter 

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och 
dess funktioner, för att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra 
författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, 
marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning, samt för affärs- och metodutveckling. För dessa 
ändamål behandlar vi dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning och för att kunna fullgöra vårt avtal 
med dig. 

3.2 Vidare behandlar vi dina personuppgifter för att ge bättre och personliga erbjudanden och service. 
Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom 
riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om våra varor och tjänster. 
För dessa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. 

 

 

4. Utlämning av dina personuppgifter 

4.1 Existerande och andra tjänsteleverantörer För att tillhandahålla Tjänsten kan vi komma att behöva lämna ut 
dina personuppgifter till dina existerande tjänsteleverantörer för att de ska kunna identifiera dig. 
Tjänsteleverantörerna är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter. Genom 



           

 

att använda Tjänsten samtycker du vidare till att dessa leverantörer lämnar ut information till oss för de 
ändamål som framgår av denna Integritetspolicy. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till 
dina existerade tjänsteleverantörer och andra samarbetspartners för att dessa ska kunna rikta erbjudanden 
till dig avseende sina varor och tjänster. För att kunna leverera vår Tjänst kan vi komma att lämna ut eller på 
annat sätt tillhandahålla information om dig till andra tjänsteleverantörer än dina existerande 
tjänsteleverantörer i syfte att förbättra dina avtalsvillkor. 

4.2 Annonsnätverk m.m. Vi kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter till Bolagets annonsnätverk för 
direktmarknadsföringsändamål. 

4.3 Övriga mottagare Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra mottagare än de som 
angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, följa en begäran eller 
föreläggande från myndighet eller behöriga domstolar, för att fastställa, göra gällande eller försvara våra 
rättsliga anspråk, t.ex. i samband med en rättstvist, eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma 
bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. Slutligen kan dina personuppgifter komma att 
lämnas ut till tredje part i fall av omorganisation, fusion eller överlåtelse. 

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES-området 

5.1 För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan dina 
personuppgifter komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att registrera ett 
Användarkonto och använda Tjänsten ger du ditt uttryckliga samtycke till detta. 

6. Hur länge sparas mina personuppgifter? 

6.1 Vi sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att fullgöra de ändamål som uppgifterna 
samlades in för enligt denna Integritetspolicy. Om du väljer att avsluta ditt Användarkonto kommer vi att 
radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter och annan information som kan hänföras till dig, om vi 
inte är skyldiga att spara dina personuppgifter för att följa lagkrav, en myndighets begäran eller 
förelägganden från behöriga domstolar eller om vi behöver behandla dina personuppgifter för att fastställa, 
göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk, t.ex. om det pågår en rättstvist. 

7. Vi skyddar dina personuppgifter 

7.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de 
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot 
obehörig eller otillåten åtkomst, förlust, förändring och radering. 

8. Användning av länkar 

8.1 Notera att vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa 
webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar 
dina personuppgifter. 

9. Tillägg och ändringar av Integritetspolicyn 

9.1 Vi kan från tid till annan komma att ändra denna Integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar av 
Integritetspolicyn kommer vi att meddela dig trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft genom en 
avisering på webbplatsen och/eller via de kontaktuppgifter som du lämnande när du registrerade ditt 
Användarkonto samt, i förekommande fall, inhämta ditt samtycke till ändringarna. Genom att använda 
Tjänsten efter det att ändringarna har trätt i kraft anses du ha samtyckt till att dina personuppgifter 
behandlas i enlighet med den uppdaterade Integritetspolicyn. 



           

 

10. Vilka rättigheter har jag? 

10.1 Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt 
personuppgiftslagen har du rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, få 
information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har också rätt enligt 
personuppgiftslagen att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller kompletteras. I 
den utsträckning du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att 
när som helst återkalla ditt samtycke till denna behandling. Som framgår under punkten 3.2 ovan har du även 
rätt att när som helst motsatta dig vår behandling av dina personuppgifter för 
direktmarknadsföringsändamål. Kontaktuppgifter till oss återfinns under punkten 1 ovan. Slutligen har du 
rätt att vända dig till Datainspektionen om du har några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. 

11. Hur kontaktar jag er om jag har några frågor? 

11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Vår 
kontaktinformation hittar du under punkten 1 ovan. 

 


