
 

 Bayn Europe AB - Integritetspolicy  
 
VILKA ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIGA HOS OSS?  
Bayn Europe AB, härefter kallat Bayn, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. Bayn Europe AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556794-
4797 och har sitt säte på Hornsgatan 79, 118 49 Stockholm.  
Om du som person eller företag har frågor eller synpunkter som gäller vår Integritetspolicy, vill veta 
hur dina personuppgifter hanteras av Bayn eller vill utöva dina rättigheter som registrerad är du 
välkommen att maila oss på: info@bayn.se.  
 
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI PÅ BAYN:  
När vi möter kunder och affärskontakter och utbyter personuppgifter läggs dessa in i vårt CRM-
system. Det är uppgifter som t ex namn, titel, företag/organisation, telefonnummer, e-mail och 
adress (inkl. fakturaadress).  
 
Vad är personuppgifter? Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig 
som person, direkt eller indirekt.  
 
De personuppgifter som finns i Bayns CRM-system är enbart av företagsnatur och kan därför endast 
användas för att identifiera dig indirekt. Därför gör Bayn bedömningen att uppgifterna inte kan leda 
till diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, ekonomisk förlust eller skadat anseende. 
 
FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONGIFTER?  

• Vi använder uppgifter om dig/ditt företag enbart för Bayns arbete. Vi säljer eller delar inte vidare 
vår information till tredje part.  

• Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att 
hantera dessa.  

• Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska 
lösningar.  

 
VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?  
Endast vissa anställda på Bayn Europe AB har tillgång till dina uppgifter och då endast i syfte för 
Bayns arbete. Vi säljer eller delar inte vidare vår information.  
 
HUR LÄNGE SPARAR BAYN DINA PERSONUPPGIFTER?  
Uppgifterna sparas endast så länge de behövs för det ändamål de samlades in.  
 
DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD I BAYNS CRM:  
Du har vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa 
rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss på info@bayn.se.  
 
Återkalla samtycke:  
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar 
dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.  
 
Rätt till tillgång:  
Du har rätt att både få bekräftelse på hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få 
information om dina personuppgifter som vi har i vårt system.  
 



Rätt till rättelse:  
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga 
uppgifter genom att tillhandahålla information.  
 
Rätt till radering:  
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller 
när:  
• Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för  

• Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling av personuppgifter  

• Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling  

• Personuppgifterna behandlats utan laglig grund  

• En rättslig förpliktelse kräver radering, och Bayn omfattas av sådan plikt.  
 
Rätt att inge klagomål:  
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
 
ÄNDRINGAR I BAYNS INTEGRITETSPOLICY  
Bayn förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Den senaste 
versionen finns alltid på bayneurope.com. 


