
Integritetspolicy 

Denna integritetspolicy gäller våra webbplatser och alla tjänster som hänvisar till denna policy, oavsett på 

vilket sätt du får tillgång till tjänsterna, inklusive åtkomst via mobila enheter. 

  

Genom att använda våra webbplatser och tjänster godkänner du uttryckligen vår behandling av dina 

personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. 

  

Vi tar din integritet på allvar 

Vi behandlar personuppgifter och har därför fastsatt denna sekretesspolicy som beskriver hur vi behandlar 

din persondata. 

Vi respekterar önskan om sekretess och vi är uppmärksamma på att tillhandahålla lämplig hantering av den 

persondata vi mottager. 

Kontaktinformation 

Datakontrollant är: 

Complet Living ApS 

Reg. 25801083 

Nybrovej 91 

2820 Gentofte 

Danmark 

Telefon 36 98 16 50 

www.completliving.se 

 

Kontaktperson: Cecilie Falsing 

Telefonnummer: +45 36 98 16 50 

Mail: cecilie@falsing.dk 

 

Vilka personuppgifter lagrar och hanterar vi? 

Vi insamlar och lagrar all information du anger på vår webbplats eller uppger när du använder våra 

tjänster. Härunder även data som automatiskt sänds till oss från dina enheter. De upplysningar vi lagrar och 

hanterar kan vara, men är inte begränsat till: 

http://www.completliving.se/
mailto:cecilie@falsing.dk


 

• Information som du anger när du skapar en användarprofil eller använder de tjänster vi tillhandahåller. 

• Information som lämnas i samband med korrespondens via vår hemsida eller korrespondens som skickas 

till oss, 

• Information om din och din enhets plats, inklusive enhetens unika enhets-ID, om du har aktiverat tjänsten 

på din mobilenhet, och 

• Ytterligare information som du uppger via sociala medier eller andra tredjehandstjänster. 

 

Utöver den information du själv ger oss, samlar vi automatiskt in informationen som skickas till oss från din 

dator, mobilenhet eller annan enhet. 

De upplysningar vi lagrar och hanterar kan vara, men är inte begränsat till: 

• Information om din interaktion med vår webbplats och tjänster, inklusive, men inte begränsat till, enhets-

ID, enhetstyp, platsinformation, dator- och anslutningsinformation, sidvisningsstatistik, trafik till och från 

vår hemsida, referensadress, annonsdata, IP-adress och standardwebbinformation, och 

Vi kan ta emot eller insamlar eventuellt ytterligare information om dig från tredje part och tillför dessa i vår 

användarinformation. Denna information kan inkludera men är inte begränsad till demografisk information, 

navigationsinformation, ytterligare kontaktuppgifter och ytterligare information om dig från andra källor, 

till exempel. offentliga myndigheter, i den utsträckning som lagen tillåter. 

 

Vad använder vi dina personuppgifter till? 

Vi använder den information vi insamlar om dig till en rad olika ändamål, till att: 

• Möjliggöra din användning av våra tjänster och vår hemsida 

• Hantera dina frågor och ordrar 

• Leverera produkter, tjänster, service och kundsupport till dig 

• Förbättra våra produkter, tjänster, service och hemsida 

• Anpassa vår hemsida och tjänster för dig 

• Få bättre förståelse för hur våra webbplatser och appar används på så vis förbättra dem 

• Sända dig företagsinformation, inklusive orderbekräftelser, fakturor etc. 

• Sända dig nyhetsbrev och marknadsföring per e-post om du har godkänt detta 



• Göra marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen, trender och kundbeteende 

• Hantera, diagnostisera och åtgärda problem i våra appar och webbplatser 

• Förhindra eller finna olaglig aktivitet eller skydda eller driva rättigheter, och 

• Undvika eller motarbeta på säkerhetsbrott. 

 

Vi behandlar och lagrar endast data om dig som är nödvändig, relevant och tillräcklig för att uppfylla ovan 

angivna ändamål. 

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag och raderar personuppgifter när de 

inte längre behövs för ovanstående ändamål. 

 

 

Kontroll och uppdatering av personuppgifter 

Vi kontrollerar att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser 

också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Då våra tjänster är beroende av att din data är 

korrekt och uppdaterad ber vi dig därför att upplysa oss om relevanta ändringar i informationen om dig. 

 

Insamling och återkallande av samtycke 

Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för ovan angivna syften såvida vi inte har 

en rättslig grund för att inhämta dem. Vi informerar dig om en sådan grund och vårt berättigade intresse 

för att behandla dina personuppgifter. 

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka det genom att kontakta oss. 

 

Vidareförmedling av personuppgifter 

Vi vidareger inte personuppgifter till tredje part förutom i följande specifika fall: 

• Du har uttryckligen gett ditt samtycke till vidareförmedlingen. 

• Vidareförmedlingen sker inom Complet Living för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy 



• Vidareförmedlingen görs till betrodda företag eller privatpersoner som behandlar personuppgifter för oss 

baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och andra gällande sekretess- och 

säkerhetsåtgärder. Dessa företag eller privatpersoner får inte använda din information för egna ändamål 

• När vi är skyldiga att vidare ge information i samband med en vittnesinkallelse, domstolsbeslut eller andra 

gällande lagmässiga eller juridiska processer 

• När vi i god tro menar att är det nödvändigt att vidare ge informationen för att förhindra bedrägerier, 

skydda våra appar eller webbplatser från angrepp eller skydda vårt företags, kunders och användares 

egendom och säkerhet eller offentlig säkerhet eller 

• Om vi går ihop med eller köper ett annat företag, säljer en webbplats, en app eller en affärsenhet, eller 

om hela eller en betydande del av våra tillgångar köps av ett annat företag. I dessa situationer kommer din 

information sannolikt att vara en av de överförda tillgångarna. 

 

Var lagras dina personuppgifter? 

Personuppgifterna lagras på våra egna servrar och hos vår data behandlare, som lagrar och behandlar 

personuppgifter på våra vägnar i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande dataskyddslagar. 

Om vi ger dina upplysningar vidare till partners i Danmark eller tredje land, säkerställer vi alltid att deras 

personupplysningsskydd överensstämmer med de krav vi ställt i denna sekretesspolicy och enligt gällande 

lag. 

 

Skyddande av personuppgifter 

Vi skyddar din information genom tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder (som brandväggar, 

datakryptering och kontroller för fysisk och administrativ åtkomstkontroller till dataservrar) som begränsar 

risken för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, vidareförmedling och förändringar. 

 

Tillgång till personuppgifter 

Du har när som helst rätt till att veta vilka uppgifter om dig vi behandlar, varifrån de kommer och vad vi 

använder dem till. Du kan också ta reda på hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem som tar 

emot data om dig, i den utsträckning vi skickar datan vidare i Danmark och utomlands. 

På din begäran kan vi upplysa dig om vilka av dina personupplysningar vi behandlar. Tillgången kan dock 

vara begränsad för att skydda andras privatliv, affärshemligheter och immateriella rättigheter. 

Du har också rätt att få de personuppgifter du har uppgivit och gett oss tillgång till, samt de data vi har 

inhämtat hos andra aktörer på bakgrund av ditt samtycke. Om vi behandlar data om dig som en del av ett 



kontrakt som du är en del av, kan du också få tillsänt din data. Du har också rätt att överföra dessa 

personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Om du vill använda din rätt till dataöverförbarhet får du 

dina personuppgifter från oss i ett vanligt förekommande format. 

Korrigering eller radering av personuppgifter 

Om du menar att de personuppgifter vi behandlar om du är felaktiga, har du rätt att korrigera dem. 

Kontakta oss uppge vad du vill korrigera. 

Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte vi fått dem eller om du anser 

att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra lagliga skyldigheter, kan du alltid begära 

att få dem raderade. 

När du kontaktar oss med en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter undersöker vi om 

villkoren är uppfyllda och i så fall göra ändringarna eller borttagandet så snart som möjligt. 

Invändningar eller klagomål mot behandling av personuppgifter 

Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra 

invändningar mot vårt offentliggörande av dina upplysningar för marknadsföring ändamål. Om ditt 

motstånd är berättigad upphör vår behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att klaga på 

behandlingen av informationen och de uppgifter som gäller dig. Klagomål ska riktas till Datainspektionen. 

Ändring av sekretesspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy så att vi alltid följer gällande lagar. 

Vid ändringar kommer du att informeras i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Har du kommentarer eller frågor? 

Har du kommentarer eller frågor angående vår insamling eller behandling av personuppgifter, är du 

välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns ovan. 

 


