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Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den 

beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Vi 

behandlar alltid den information som våra samarbetspartners anförtror oss på ett 

varsamt och ansvarsfullt sätt. När vi på den här sidan skriver ”oss”, ”vi” eller ”bolaget” 

menar vi ”Ricert AB” som omfattas av policyn. 

Ricert AB, med org. nr 559106-4729 och postadress Kungsgatan 64 5tr, 111 22 

Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när 

Bolaget behandlar personuppgifter samt vid övriga kontakter. Som 

personuppgiftsansvarig är det Bolagets ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på 

ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning. 

Ricert AB har en IT-infrastruktur. Transaktionerna med våra kunder samt tillhörande 

personuppgifter och databaser som omfattas av denna infrastruktur hanteras och ägs 

centralt av bolaget. Ricert AB har alltså det bestämmande inflytandet över dina 

personuppgifter och har genom avtal med övriga säkerställt kontroll och trygg 

hantering av dina personuppgifter. 

INTEGRITETS- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Vår integritets- och personuppgiftspolicy förklarar bland annat vilka av dina 

personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken 

laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Om du har 

några frågor gällande behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta 

oss. 

Det företag som du har en relation med är personuppgiftsansvarigt för dina 

uppgifter. Du hittar kontaktuppgifter här. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Ricert.se samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som 

besökare på vår hemsida. 

Namn och e-postadress. 

Korrespondens vid kontaktformulär (grievance) 

IP-adress och enhetsinformation (teknisk information om dator, mobiltelefon och andra 

enheter som du använder t.ex. webbläsarinställningar och operativsystem). 

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som besökare? 

Bolaget samlar in dina personuppgifter från dig när du besöker vår hemsida eller när 

du tar kontakt med oss via kontaktformulär. 

Ricert.se samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder 

vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. 

https://ricert.se/contact/


Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

a) Hantera kontaktformulär 

b) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av oss i bolaget. 

Dina rättigheter  

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du visa rättigheter enligt lag. 

Du har bland annat rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så 

fall få information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Du har också rätt att 

i vissa fall felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Vidare har du rätt till att invända 

mot behandlingen och begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Om du vill ta del av uppgifterna som vi har om dig och begära att få ett registerutdrag, 

kan du beställa det genom att maila till info@ricert.se 

Kontaktformulär och intresseanmälan 

Bantorgetforvaltning.se använder formulär för att du ska kunna kontakta oss i olika 

frågor. 

Cookies 

En cookie är en liten textfil som lagrar data från sidan du varit inne på. Den är inte 

skadlig och innehåller inte virus. Textfilen innehåller information om dig och gör det 

möjligt för webbsidan att komma ihåg dig och dina preferenser. Nödvändiga cookies 

är obligatoriska på vår webbsida då de säkrar att allt fungerar som det ska. Dessa 

cookies säkrar att de huvudsakliga funktionerna för vår webbsida fungerar. Dessa 

cookies kan inte stängas av, eftersom det skulle påverka webbsidans övergripande 

funktionalitet och resultera i en dålig användarupplevelse. 

Bantorgetforvaltning.se använder cookies för webbsidan ska fungera på bästa sätt och 

för sidans säkerhet. Genom att besöka oss accepterar du vårt användande av kakor. 

Ändringar i integritetspolicyn 

Redaktionen för ricert.se förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicy genom 

att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen 

Vill du veta mer? 

Du är välkommen att fråga eller framföra synpunkter direkt till oss. För att kontakta 

webbredaktionen kan du skicka e-post till info@ricert.se eller kontakta oss via 

vårt kontaktformulär. 

 

mailto:info@ricert.se
https://ricert.se/grievance/

