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Integritetspolicy
One Culture AB (”Företaget”) erbjuder konsulttjänster inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Vi
vänder oss till små och medelstora företag (”Kunden”).

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och
behandlar i samband med Företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande
lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post),
som referens till en kundfaktura ställd till företagskund.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Företaget och
Kunden.

Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget av rättslig grund. I viss mån även intresseavvägning.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan
Företaget och Kunden, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som
behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte
använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt
bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Företaget är
aktuella, väger högre intresse för Företaget än besväret för Kunden eller om begäran om radering av personuppgifter
inkommit till Företaget.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som
behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att
behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat,
allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig
utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med
Företaget via post eller e-post enligt följande:

One Culture AB, Flaggbergsvägen 30, 459 33 Ljungskile 
ola@oneculture.se

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.
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