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aevum HB Integritetspolicy 
 

Vi värnar om din integritet, du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför 
upprättat denna integritetspolicy för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 
använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Denna policy utgår från 
gällande lagstiftning kring dataskydd. 

Personuppgifter som behandlas 
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla följande typer av 
personuppgifter som kan hänföras till dig: 

• Kontaktuppgifter (”Kontoinformation”) så som födelseår, namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. 
• Hälsouppgifter (”Hälsodata”) som du tillför oss. Vi kommer aldrig att dela med oss av Hälsodata till en icke-

medicinsk tredjepart.  

Sparande av personuppgifter 
Dina personuppgifter sparas tills dess att den pågående kundrelationen har avslutats. Med avslut av kundrelation 
menas att du som kund skriftligen eller via e-post meddelar aevum HB att du inte avser återkomma för vidare 
rådgivning. Faktura- samt bokföringsunderlag sparas dock enligt gällande bokföringsregler. 

Dina rättigheter 
• Rätt till radering. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer 

då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs 
för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.  

• Rätt till ändring. Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter.  
• Rätt till information. Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig.  
• Rätt till att slippa Marknadsföring. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till för detta 

ändamål registrerade mottagare. Varje nyhetsbrev från oss innehåller möjlighet till avregistrering från 
vidare utskick. 

• Klagomål. Kontakta oss på info@aevum.se om du har några frågor eller klagomål angående vår hantering. 
Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i 
strid med dataskyddsförordningen. 

Utlämnande av personuppgifter 
Vår utgångspunkt är att enbart lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du uttryckligen har samtyckt till 
det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Ingen som inte är behörig 
kommer att kunna läsa din journal. Vi delar personuppgifter med: 

• Medicinsk tredjepart som för vår räkning utför laborativa tester. Hälsodata som delas med medicinsk 
tredjepart är avidentifierade. 

• Tredjepartsleverantör som behandlar kontaktuppgifter för vår räkning. Exempelvis för att hantera 
betalning, frakt samt distribuera e-post. 

• Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, såsom vid 
myndighetsbegäran eller domstolsbeslut 

Cookies 
När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer 
använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare 
och säkrare upplevelse. 

Personuppgiftsansvarig 
aevum Handelsbolag (Trumslagargatan 16, 97631 Luleå) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga 
för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 
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