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Samtycke – för utskick av Reflektioner 

 

 Ändamål med samtycket 

I enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), vill vi 
få ditt samtycke till att samla in och behandla vissa av dina personuppgifter. Ändamålet är att 
kunna skicka vårt nyhetsbrev; Reflektioner, till din e-post.  

 

 Personuppgiftsansvarig och dina rättigheter 

Högström & Co Management AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig. För att komma 
i kontakt med oss eller vårt dataskyddsombud kan du ringa eller e-posta: 0470-70 56 30 eller 
info@hogstrom-co.se 

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att få dina 
uppgifter rättade, ändrade och raderade. Du har i vissa fall rätt till dataportabilitet, dvs. få de 
uppgifter som du själv har lämnat flyttade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina 
personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år. Detta 
görs genom en skriftlig ansökan till den personuppgiftsansvarige.  

 

 När samlar vi in dina personuppgifter? 

Vi samlar in dina personuppgifter när du själv registrerar dig för vårt utskick av nyhetsbrevet 
eller då vi registrerar dig i vårt CRM-system. 

 

 Vilken typ av personuppgifter och hur länge sparas de? 

Personuppgifter vi kan samla in och behandla för detta ändamål är:

 E-postadress 
 Namn 
 Företagsnamn 

Personuppgifterna sparas för detta ändamål tills du återkallar ditt samtycke (avregistrerar dig 
från utskicket). Du kan smidigt avregistrera dig genom en länk i e-postutskicket eller genom 
att kontakta oss. 

 

 Vad använder vi dina personuppgifter till? 

 För att skicka vårt nyhetsbrev; Reflektioner, via e-post. 
 

 Vem har tillgång till dina personuppgifter? 



 
 

Samtycke – för utskick av Reflektioner 
 
 

Sida 2 av 2 
Högström & Co Management AB, Södra Järnvägsgatan 4A, 352 29 Växjö 

 Anställda på Högström & Co Management AB. 
 

 Lämnar vi vidare några av dina personuppgifter? 

 Vi använder ett externt datasystem för att göra vårt utskick. Det innebär att vi samlar 
e-postadresserna i en lista i detta system. Dessa listor raderas efter 3 månader. 

 

 Backup and restore 

I händelse av ett datahaveri kan vi behöva återställa (restore) vårt CRM-system från en 
backup. Detta är sällsynt, men vi vill att ni känner till att det kan ske. I det fall detta skulle ske 
innebär det till exempel att en eventuell återkallelse av samtycke (avregistrering av utskick) 
eller nyregistrering kan bli ogjord. Skulle det bli aktuellt med en restore kommer vi att 
förmedla detta via e-post och på vår hemsida samt vår företagssida på LinkedIn. 

 

 Tillsynsmyndighet 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet och kontaktuppgifter hittar du här nedan. På deras 
hemsida finns mer information om Dataskyddsförordningen. 

Telefon: 08-657 61 00 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se  
Hemsida: https://www.datainspektionen.se     


