
 

Vår integritetspolicy 
Denna policy beskriver hur A Very Big Cat AB samlar in, använder och skyddar dina 
personuppgifter i anslutning till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. 


Vilken information samlar ni in om mig? 
Vi samlar enbart in information som är direkt relevant för att hjälper oss att tillhandahålla de 
tjänster som vi på ert uppdrag är satta att utföra. Det kan bland annat inkludera: email, namn, 
kontaktuppgifter, betalningsinformation, inlogg till olika plattformar. 


I många fall har vi också tillgång till annan information, baserat på de tjänster vi bistår er med. 
Sedan behåller vi informationen så länge som tjänsterna hos oss är aktiva, eller så länge vi har en 
öppen dialog om framtida samarbete. För en precis redogörelse av vilken information vi har om 
ditt företag, tveka inte att kontakta oss. 


Med vilka delar ni min information? 
Vi är ett litet och intimt företag. Det gör att det är lätt att överblicka vilka som har tillgång till vilken 
information. Vi gör allt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert 
enlighet med gällande lagstiftning och inte förmedlas eller på annat sätt kommer i händerna på 
obehörig tredje part. Vi varken säljer eller hyr ut information om våra kunder. 


Vilka är mina rättigheter? 
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.


Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära 
att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.


Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera 
uppgifter som lagen kräver att vi behåller.


Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, 
antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.


Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor kring detta! 


Vänligen, 


Ola Claësson


E-mail: ola@averybigcat.com

Tel: 0738 706 214
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