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Policy avseende behandling av personuppgifter i samband med
bolagsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström AB (publ)

1

Allmänt
Vi på Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”vi”)
vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina
personuppgifter, samt vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter, i
anslutning till Bolagets bolagsstämma (”Bolagsstämman”).
Denna integritetspolicy riktar sig till Bolagets aktieägare samt andra personer
som besöker eller som på annat sätt har någon koppling till Bolagsstämman och
vars personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Bolagsstämman
(”du” eller ”dig”).
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Personuppgiftsansvarig
Bolaget, med organisationsnummer 556943-7774, postadress c/o Fasticon
Kompetens AB, Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm och säte i Botkyrka
kommun, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
utförs i samband med Bolagsstämman (oavsett om personuppgifterna behandlas
av oss eller av en tjänsteleverantör).
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Vilka personuppgifter behandlar vi och i vilket syfte?
I samband med, under förberedelserna inför samt i det efterföljande arbetet efter
Bolagsstämman kan vi komma att behandla följande kategorier av
personuppgifter om dig:
•

kontaktinformation (t.ex. namn, titel, adress, telefonnummer och email);

•

identifieringsuppgifter (t.ex. födelsedatum och personnummer);

•

finansiell information (t.ex. rösträtt på Bolagsstämman, information
gällande aktieägande och rättigheter kopplade till ägandet);

•

fotografier, videoinspelningar och ljudupptagningar, i den mån
Bolagsstämman så beslutat;

•

information om vem du representerar eller representeras av, i de fall en
aktieägare företräds med stöd av fullmakt;

•

information om hur du röstat kan behandlas, t.ex. om röstning sker med
hjälp av röstdosor eller vid rösträkning och i den mån dina röster kan
kopplas till dig baserat på antalet röster (t.ex. om ett visst antal röster går
att hänföra till antalet aktier du innehar); och

•

anteckningar i stämmoprotokollet (t.ex. anmälan om avvikande mening
eller vid utövandet av aktieägarrättigheter om att lämna förslag, uttala
sig eller ställa frågor under Bolagsstämman).
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Vårt syfte med insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter är att
genomföra Bolagsstämman och tillhandahålla tjänster i samband därmed, samt
att uppfylla rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler.
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Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter när:
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(a)

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser;
eller

(b)

Det är i vårt berättigade intresse, t.ex. att upprätthålla tillräcklig säkerhet
och ordning under Bolagsstämman, och det intresset inte är underordnat
ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina
personuppgifter.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Personuppgifter hänförliga till Bolagsstämman sparas så länge det är nödvändigt
med hänsyn till syftet för behandlingen, om inte annat krävs eller är tillåtet enligt
gällande lagar och regler.
Personuppgifter som enbart behandlas för att genomföra Bolagsstämman raderas
normalt kort efter att Bolagsstämman avslutats. Personuppgifter avseende
närvaro, innehav, röstning m.m. som behandlas för att genomföra och
dokumentera Bolagsstämman i enlighet med gällande rätt sparas så länge det
krävs eller är tillåtet i enlighet med gällande lagar och regler.
Personuppgifter som finns i Bolagsstämmans aktiebok (t.ex. namn, adress,
personnummer och innehav) måste sparas under en period om tio år efter
Bolagsstämman, i enlighet med Euroclear Sweden AB:s regler. Även
personuppgifter i stämmoprotokollet kommer att sparas i tio år efter
Bolagsstämman, om inte lagring under en längre period är försvarbar med hänsyn
till besluten fattade på Bolagsstämman eller av andra skäl.
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Från vilka källor samlar vi in uppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter från följande källor:
(a)

Personuppgifter du lämnar till oss
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, t.ex. när du lämnar
personuppgifter via blanketter och e-mail, lämnar personuppgifter via
telefon eller lämnar personuppgifter under Bolagsstämman.

(b)

Personuppgifter vi får från andra källor
Vi kan samla in dina personuppgifter genom:
(i)

information från offentliga register och källor;
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(ii)

information från tjänsteleverantörer i samband med
Bolagsstämman (t.ex. Euroclear Sweden AB eller legala
ombud); eller

(iii)

den aktieägare du representerar eller ditt ombud (om
tillämpligt).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till:

8

(a)

Närstående bolag eller samarbetspartners i den utsträckning det är
nödvändigt i samband med Bolagsstämman. Vi vidtar
försiktighetsåtgärder för att bereda tillgång till personuppgifterna endast
till den personal som har ett berättigat intresse i tjänsten och med
kontraktuella begränsningar att behandla personuppgifterna i något annat
syfte.

(b)

Brottsbekämpande organ, myndigheter, domstolar eller andra tredje
parter som t.ex. Polisen, Finansinspektionen eller Skatteverket, om vi
bedömer att överföringen av personuppgifterna är nödvändig för att (i)
uppfylla rättsliga förpliktelser i enlighet med gällande lagar och regler,
eller (ii) för att utöva, fastställa eller försvara våra legala rättigheter.

(c)

Våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartners som levererar tjänster
till oss (t.ex. utomstående konsulter som arbetar med Bolagsstämman,
advokatbyråer/rådgivare eller säkerhetspersonal), som är eller kommer
vara involverade i tillhandahållandet av tjänster till Bolagsstämman eller
som på annat sätt behandlar personuppgifter för det syfte som beskrivs i
denna integritetspolicy eller som meddelats dig när vi samlar in dina
personuppgifter.

(d)

Våra revisorer, rådgivare eller juridiska ombud och liknande aktörer om
det är nödvändigt för de rådgivningstjänster de utför i enlighet med det
berättigade affärsintresset och med kontraktuella begränsningar att
behandla personuppgifterna i något annat syfte.

(e)

Aktieägare som begär att få en kopia av stämmoprotokollet.

(f)

Besökare av vår webbplats, i den mån vi är skyldiga att publicera
information som innehåller personuppgifter för att uppfylla rättsliga
förpliktelser enligt gällande lagar och regler.

Internationella överföringar av personuppgifter
Vi kommer främst att hantera dina personuppgifter inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Beroende på var våra
tredjepartsleverantörer och konsulter bedriver verksamhet kan vi komma att
behandla personuppgifter även utanför EES, i jurisdiktioner som eventuellt inte
garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgiftshantering. Om dina
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personuppgifter överförs till något land utanför EES kommer vi att vidta lämpliga
säkerhetsåtgärder för att begära att dina personuppgifter skyddas i enlighet med
denna integritetspolicy. Dessa åtgärder kan, där det är tillämpligt, innefatta
tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Dessa klausuler finns
tillgängliga på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_sv.
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Dina rättigheter avseende dina personuppgifter
I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina
personuppgifter. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet,
vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna
integritetspolicy.
(a)

Rätt till information
Vi publicerar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om vad
vi gör med dina personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparanta
med hur vi behandlar dina personuppgifter.

(b)

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och har rätt att få en
kopia av de personuppgifter som vi behandlar.

(c)

Rätt till rättelse av dina personuppgifter
Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller
inaktuella, har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller
uppdaterade. Om sådana personuppgifter har lämnats till tredje part i
enlighet med denna integritetspolicy, kommer vi även att kontakta sådan
tredje part och begära rättelse eller uppdatering av dina personuppgifter
(om det är relevant).

(d)

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)
Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter och om vi inte
har en rättslig grund för att behålla dem eller fortsätta behandla dem
kommer de raderas.

(e)

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i vissa
fall.

(f)

Rätt att begränsa behandling
I vissa fall har du rätt att be oss begränsa hur vi behandlar dina
personuppgifter. Detta innebär att vi får lagra uppgifterna men inte
behandla dessa ytterligare såvida du inte lämnar din tillåtelse därtill eller
i anledning av juridiska anspråk.

(g)

Rätt till dataportabilitet
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I vissa fall har du rätt att få ut de personuppgifter som vi har om dig i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra
sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.
(h)

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt
att lämna in klagomål till Datainspektionen.
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Vår hantering av datasäkerhet och datakvalitet
För att hålla dina personuppgifter säkra har vi vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder,
däribland följande:
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•

Säkra driftsmiljöer – Vi lagrar dina personuppgifter i säkra
driftsmiljöer där anställda, ombud och leverantörer endast bereds
tillgång till uppgifterna på behovsbasis. Vi följer också allmänt
accepterade branschstandarder i detta avseende.

•

Autentisering för IT-åtkomst och åtkomst till lokaler – Vi kräver att
våra anställda och konsulter verifierar sin identitet (t.ex. genom
inloggnings-ID, lösenord, PIN-koder och brickor) innan de kan komma
åt IT-miljöer och kontorslokaler. Detta syftar till att förhindra obehörig
åtkomst till personuppgifter.

Vad händer om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss?
Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter till oss och om
personuppgifterna är nödvändiga för att (i) låta dig delta vid Bolagsstämman,
eller (ii) ge dig ytterligare information om våra tjänster, kan vi i vissa fall vara
förhindrade att låta dig delta vid Bolagsstämman eller tillhandahålla dig de
efterfrågade tjänsterna eller informationen.
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Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är
publicerat på Bolagets webbplats.
Bolaget har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy i enlighet med
förändringar i juridiska eller tekniska krav eller affärsmässig utveckling. Om
integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på
Bolagets webbplats.
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Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss via telefon (+46 42 21 00 08) eller e-post
(info@andersjahlstrom.se) om du har frågor om denna integritetspolicy, om du
vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter i samband
med Bolagsstämma eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi
rättar den.

