VicApta
Integritetspolicy & hantering av personuppgifter
Vi värnar om din integritet. I vår integritetspolicy beskrivs VicApta AB org nr 556870–
1592 åtagande för att skydda dina personuppgifter och hur dina uppgifter behandlas i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation –
GDPR). Policyn förklarar vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att
behandla och för vilka ändamål. Den förklarar även vilka val och möjligheter du har
samt dina rättigheter.
PERSONUPPGIFTER
Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller
identifierbar fysisk person så som till exempel namn, adress, telefonnummer, epostadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild
individ.
DINA RÄTTIGHETER
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter när det kommer till
behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att begära tillgång till dina
personuppgifter (registerutdrag) och även till dataportabilitet. Du kan alltid begära att
dina uppgifter raderas, att behandlingen begränsas, att samtycken återkallas eller att
dina uppgifter inte används för direktmarknadsföring.
SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
Att ha en hög säkerhet för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss på VicApta
AB. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för
att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering
eller förstörelse. Såväl personuppgifter som övrig information om våra intressenter
och kunder behandlas konfidentiellt. Vicapta kommer inte att lämna ut dina uppgifter
till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver och de personuppgifter vi
behandlar har antingen kommit från dig, från publika databaser eller från någon av
våra samarbetspartners.
Vissa personuppgifter raderas direkt, medan andra endast sparas under den tid som
är nödvändig, beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter
enligt lag.

KONTAKTPERSON & DATASKYDDSOMBUD
VD ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy och att
policyn uppdateras vid behov. Vid problem eller klagomål kontakta oss på
info@vicapta.se
EXTERNA LÄNKAR
Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter och information som vi behandlar om
dig inom ramen för våra digitala kanaler. På våra webbplatser kan det förekomma
länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till webbsidor som vi inte
kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy.
COOKIES
Vi har placerat s.k. ”cookies” på vår webbplats. En cookie kan beskrivas som en liten
textfil som placeras i din webbläsares internminne. Det ger oss möjlighet att få en
översikt över statistik som vi använder för att göra våra webbsidor bättre för våra
besökare och kunder. De vanligaste webbläsarna är inställda på att godkänna cookies
automatiskt, men man kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte
godkänns.
Vi vill uppmärksamma dig på att väldigt många webbsidor inte fungerar optimalt om
man inte godkänner cookies. Liksom de flesta andra webbplatser samlar vi
automatiskt in information och lagrar den i loggfiler på våra servrar under en viss
period. Det är information som t.ex. vilken typ av webbläsare man använder,
bredbandsleverantör (ISP), operativsystem, datum och tid för besök samt annan
webbsidestatistik som används för att förbättra våra webbsidor.
Informationen som samlas in används endast internt inom koncernen och kommer inte
att vidarebefordras till tredje part och/eller andra personer. De flesta webbläsare
erbjuder möjligheten att blockera spårningscookies i menyn under ”Inställningar”.

