
Information från Bonnier Service AB avseende behandling av personuppgifter.  

Kontraktspart är den part som ingått ett gällande avtal med Bonnier Service AB. 

Kontaktpersoner är de av Kontraktsparten angivna fysiska personer som till exempel styrelsens 

ordförande, styrelsemedlemmar, VD eller anställd i bolaget.  

 

Behandling av personuppgifter 

1. Kontraktsparten är införstådd med att uppgifter om Kontaktpersoner som återfinns i avtalet 

(såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress) kommer behandlas av Bonnier 

Service AB. Detta kan också göras av de eventuella företag som anlitats för att tillhandahålla 

tjänster för att uppfylla avtalet.  

Uppgifterna kommer även behandlas för att hålla kontraktsparten informerad om 

viktiga förutsättningar och omständigheter relaterade till avtalet samt för att fullgöra 

förpliktelser eller ta tillvara sina rättigheter vid var tid gällande lag. 

Personuppgiftsansvarig för sådan behandling och för att uppgifterna kommer behandlas i 

enlighet med vid var tid gällande datalagstiftning är Bonnier Service AB. 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för Bonnier Service AB att 

uppfylla det befintliga avtalet. Om Bonnier Fastigheter AB inte kan utföra en sådan 

behandling av kontaktpersoners uppgifter kan det uppstå begränsningar i möjligheterna att 

uppfylla avtalet. Sådana begränsningar ger inte avtalsparten rätt till nedsatt 

betalningsskyldighet eller rätt att häva gällande avtal. 

 

 

2. Bonnier Service AB kommer även använda uppgifterna till att skicka information med syftet 

att hålla avtalsparten informerad om vår verksamhet. Sådan behandling baseras på en 

intresseavvägning där Bonnier Service AB:s berättigade intresse är att informera och 

marknadsföra sin verksamhet. 

 

3.  Till dess att avtalstiden avslutats eller Kontraktsparten meddelat att Kontaktperson ändrats 

kommer lagring och behandling av uppgifterna, utifrån lagstiftningens stipulerande av 

preskriptionstiden vid kontraktsförhållandets upphörande, ske i tio år efter avtalstidens slut.  

 

4. Var och en av kontaktperson har rätt att få information av Bonnier Service AB om vilka av 

deras uppgifter som behandlats och hur dessa behandlas, samt vilka mottagare som tagit del 

av uppgifterna. Kontaktpersonerna har också rätt att begära att uppgifter som är felaktiga, 

ofullständiga eller inte behandlats med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning rättas, 

blockeras eller raderas. Kontaktpersoner har även rätt att invända mot eller begära en 

begränsning av den ovan angivna behandlingen eller åberopa sin rätt till dataportabilitet 

genom att kontakta Bonnier Service AB:s Dataskyddsombud. Kontaktpersonen har utöver 

detta också rätt att inge eventuella klagomål om den ovan beskrivna behandlingen till 

Datainspektionen. 

 

5. I den händelse att det i gällande avtal med Kontraktsparten finns överenskommelse om att 

Bonnier Service AB tillhandahåller och/eller administrerar inpasseringssystem och/eller 

besökssystem till lokaler som enligt avtal disponeras av Kontraktsparten, kommer företaget 



att inhämta, lagra och behandla personuppgifter om inpasserade, besökare och 

besöksmottagare. Uppgifterna gallras i enlighet med varje tid gällande datalagstiftning. 

 

6. I det fall då Bonnier Service AB enligt gällande avtal ska ge personer kopplade till 

Kontraktspartens verksamhet inpasseringsrätt till lokaler som disponeras av kontraktsparten, 

kommer Bonnier Fastigheter AB att inhämta, lagra och behandla personuppgifter om de 

personer som kontraktsparten ger inpasseringsrätt. Uppgifterna gallras i enlighet med varje 

tid gällande datalagstiftning. 

 

7. Kontraktsparten åtar sig att för Bonnier Service AB:s räkning informera Kontaktpersoner och 

företagets eventuella användare och registrerade i inpasserings- och besökssystem om den 

personuppgiftsbehandling som Bonnier Service AB ovan informerat om.  

 

8. Mer information om Bonnier Service AB:s hantering av uppgifter finns i företagets 

Integritetspolicy. www. …….      


