
 

 
1. Inledning 
I det här dokumentet förklarar vi hur Lluvy AB (”vi”) behandlar dina personuppgi?er. 

2. Personuppgi2sansvarig 
Lluvy AB (org. nr. 559001-5847) är personuppgi?sansvarig för den behandling som uIörs av oss eller för vår 
räkning. Det innebär aL vi ansvarar för de personuppgi?er vi har om dig och hur vi behandlar dem. 

3. Vilka personuppgi2er behandlar vi? 
En personuppgi? är all informaOon som kan kopplas Oll dig som person. Personuppgi?er som vi behandlar om 
dig kan vara: namn, personnummer, adress, kontaktuppgi?er, eventuella betalningsförsummelser, 
kreditupplysningar och inhämtade uppgi?er från t.ex. inkassobolag och kronofogdemyndigheten. 

4. För vilka ändamål behandlas dina uppgi2er? 
Vi behandlar dina personuppgi?er för följande ändamål: 

• För aL skapa användarkonto Oll dig på Lluvy AB:s plaWorm (my.lluvy.se)  
• För aL fullgöra och administrera skyldigheter enligt avtal 
• För kontrollera dina ekonomiska förhållanden, vilket innebär aL uppgi?er kan inhämtas från 

krediOnsOtut, inkassobolag och kronofogdemyndigheten 
• För aL fastställa/styrka eventuella räLsliga anspråk, t.ex. vid avtalsbroL 
• För aL fastställa och fullgöra eventuella garanOåtaganden gentemot dig  
• För aL kommunicera med dig och erbjuda kundtjänst 
• För rapporteringsändamål och för aL uppräLa staOsOk 
• För aL Ollhandahålla tjänster och service 
• För aL utveckla och testa våra IT-system 
• För aL marknadsföra oss själva och våra tjänster samt andra företags produkter/tjänster som du kan 

ha nyLa av i samband med tjänsten, t.ex. från samarbetspartners, via e-post, sms och ordinarie 
post. Vill du inte aL vi fortsäLer skicka marknadsföring Oll dig kan du avanmäla dig genom aL 
kontakta oss på kontaktuppgi?erna nedan (se punkt 10). Alla elektroniska marknadsföringsutskick 
innehåller en länk genom vilken du kan avanmäla dig från fortsaLa utskick från oss. 

5. Laglig grund 
Den större delen av den behandling vi uIör i samband med aL du förvärvar tjänsten för aL kunna fullgöra 
avtalet. Annan behandling uIörs för aL vi har eL beräZgat intresse av aL behandla dina uppgi?er, t.ex. för aL 
marknadsföra och Ollhandahålla tjänster som är relaterade Oll din tjänst.  

Behandlingen av dina uppgi?er kan även vara nödvändig för aL vi ska fullgöra en räLslig förpliktelse som vi har 
enligt lag. Om vi skulle behandla dina personuppgi?er på eL säL som kräver diL samtycke enligt lag, kommer vi 
aL inhämta diL samtycke i förväg.  
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6. Vilka får ta del av dina personuppgi2er? 
Dina uppgi?er delas aldrig Oll tredje part utan diL godkännande.  

Dina kontaktuppgi?er kan delas med bl.a. bolag som Ollhandahåller varor/tjänster som du vill nyLja, t.ex. från 
våra samarbetspartners och underleverantörer. Vi lämnar även ut dina personuppgi?er om det följer av lagkrav, 
annan förfaLning eller myndighetsbeslut. 

De bolag som vi lämnar dina uppgi?er Oll får enbart behandla dem på det säL vi avtalar med dem.  

Om vi skulle anlita leverantörer av IT-tjänster utanför EU, som får åtkomst Oll personuppgi?er i samband med 
t.ex. supporLjänster, så tecknar vi avtal som skyddar dina uppgi?er och som innehåller de standardiserade 
modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns Ollgängliga på EU-
kommissionens webbplats. 

7. Säkerhet Hll skydd för uppgi2erna 
Lluvy AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgi?er och vidtar i deLa sy?e lämpliga tekniska och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder för aL skydda dina personuppgi?er ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning 
eller förstörelse. 

8. Lagringsperiod 
Dina personuppgi?er lagras bara så länge som krävs för aL fullgöra ovannämnda ändamål eller så länge som vi 
måste lagra dem enligt lag. Däre?er raderas eller avidenOfieras uppgi?erna i enlighet med Lluvy AB:s 
gallringsruOn. 

9. Dina räMgheter enligt Hllämplig dataskyddslagsH2ning 
Du har vissa räZgheter enligt Ollämplig dataskyddslagsO?ning, t.ex. räL Oll registerutdrag och beskrivning av 
vilka uppgi?er vi behandlar om dig, räL Oll räLelse, räL Oll radering, räL Oll begränsning av behandlingar och räL 
Oll dataportabilitet, i förhållande Oll Lluvy AB som personuppgi?sansvariga för sina egna behandlingar. Om du 
vill göra räZgheter gällande, vänligen kontakta oss eller justera direkt via my.lluvy.se. Kontaktuppgi?er finns i 
punkt 10 nedan.  

Om du bedömer aL dina personuppgi?er behandlas i strid med Ollämplig dataskyddslagsO?ning har du räL aL 
klaga Oll DatainspekOonen.  

10. Kontaktuppgi2er Hll personuppgi2sansvarig 
Om du vill ha yLerligare informaOon om hur dina personuppgi?er behandlas, eller vill utöva någon av 
räZgheterna ovan, vänligen kontakta oss på:  

Lluvy AB 

Glöstorps Röseväg 11, 417 44 Göteborg 

E-post: info@lluvy.se 

Telefon: 0739-34 84 57 

LLUVY

mailto:info@lluvy.se

