
Personuppgiftspolicy Adsum 

Vi på Adsum värnar om att efterleva gällande regelverk i det fall vi inhämtar personlig information 
från våra kunder. Vi vill här ge er information om detta. 

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan 
komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när 
är: När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida. 

Adsum säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom 
när du kontaktar oss, när du använder vår hemsida eller någon annan av Adsum tjänster där du 
lämnar personuppgifter.  

Informationsinsamling från våra kunder 

När våra kunder använder våra tjänster, kan följande digitala information inhämtas.  

Person- och kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, 
e-postadress, mobilnummer, etc. 

Data sparas endast så länge som det är nödvändigt att utföra våra åtaganden gentemot våra kunder 
och så länge det krävs enligt lagstadgade regler. Detta kan avse andra syften än för våra egna, t.ex. för 
att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav. Då sparas 
informationen så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. 
 

Vilka personuppgifter behandlas av Adsum? 

Karriär 
I samband med rekrytering behandlar vi digital information som t.ex. personuppgifter, namn, kön, 
mailadress, telefonnummer, ansökningsformulär och svaren på dom frågorna, CV samt personliga 
brev. Vi spar uppgifterna om den sökande som längst i två år efter avslutad process. Uppgifterna kan 
komma att sparas längre om vi ser möjligheter för personen till en alternativ rekryteringsprocess, om 
personen samtyckt till detta. 
Uppgifter som lämnas under rekryteringsprocessen kan komma att lämnas till underleverantör som 
tillhandahåller verktyg för rekrytering. 

Kundaktiviteter 
I samband med våra kundaktiviteter kan vi i förekommande fall be er att lämna vissa personuppgifter, 
som t.ex. namn, adress, telefonnummer, och arbetsgivare. Dessa uppgifter kan komma att användas 
på vår webbplats, sociala medier eller nyhetsbrev. Var vänlig meddela oss om du skulle ha 
invändningar mot detta. 
 

 

 



Adsums dataskyddspolicy 

Adsum värnar om våra kunders personliga integritet. Dataskyddspolicyn förklarar hur vi samlar in 
och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du 
kan göra gällande dina rättigheter. 

Våra kunder kan alltid kontakta oss vid frågor avseende integritets- och dataskydd, genom att 
meddela oss via info@adsum.se. 

Som kund och nyttjande av Adsums tjänster, accepteras vår Dataskyddspolicy och vår 
behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för Adsums tjänster, vilket innebär ett 
godkännande för oss att använda elektroniska kommunikationskanaler för att skicka 
information till dig som kund. Läs därför vår dataskyddspolicy innan ni nyttjar våra tjänster.  
 

Hur används personliga informationen? 

Tillhandahåller, utför och utvecklar Adsums tjänster 
Personliga informationen nyttjas i avsikt att tillhandahålla, utföra och utveckla Adsums tjänster.  
 
Kommunikation 
Adsum kan komma att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster 
och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande Adsums tjänster via elektroniska 
kommunikationskanaler. Önskas inte sådan kommunikation, var vänlig meddela oss på 
info@adsum.se. 
 
Till vilka kan vi dela din information?  
Adsum kan komma att överföra information till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, 
enligt följande. Vi efterlever då alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att informationen hanteras säkert. 

Adsum är skyldig part att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte 
blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Adsum kan i förekommande fall lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan 
samarbetspartner som anlitas av Adsum i syfte att kontrollera och upprätthålla Adsums opartiskhet 
och självständighet. Detta i syfte att utföra kvalitetskontroller, hantera risker samt i förekommande 
fall skicka ut inbjudningar till kundaktiviteter.  

Adsum kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i 
samband med ett rättsligt förfarande, om det krävs för att Adsum ska kunna ta tillvara sina rättmätiga 
intressen eller till annan mottagare, om det föreligger en skyldighet enligt gällande lagar och regler, 
professionell skyldighet eller myndighetsbeslut. 

Notera särskilt! 
Adsum kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt medgivande till 
detta. 

 
 
 
 
 
 



Våra kunders rättigheter 
  
Rätt till din data 
Närsomhelst kan ni som kund begära kopia av den information du skulle vilja ta del av och verifiera 
denna information. 
 
Rätt till rättelse 
Våra kunder har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 
 
Rätt att få personuppgifterna raderade 
Våra kunder har rätt att kräva av oss att vi raderar personuppgifter som inte längre uppfyller något 
syfte. Men det kan också finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar 
av din data. Det finns lagstiftning inom bokförings- och skatt, bank- och penningtvätt och 
konsumenträtt som medför att vi måste behålla informationen. I dessa fall blockerar vi den data som 
vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala 
skyldigheter. 
 
Cookies och liknande tekniker?  
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel 
onlineupplevelse. För mer information om hur Adsum använder cookies och liknande, maila till 
info@adsum.se. 

Kontakta oss  
Adsum är registrerat revisionsbolag hos Bolagsverket och har sitt säte i Västerås. Du kan alltid nå oss 
på telefonnummer på 021-134348. Adsum är personuppgiftsansvarig för behandling av våra kunders 
personuppgifter enligt ovan. Adsum följer svensk dataskyddslagstiftning. 

Besök även hemsidan i vårt nätverk Baker Tilly på www.bakertilly.se 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-02-28 

 


