
Integritetspolicy GDPR för Älvsborgsvind AB(publ) 

Som aktiebolag måste vi ibland registrera personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och 
förpliktelser mot er aktieägare. För att du ska känna dig trygg som aktieägare hos oss vill vi i 
denna policy förklara hur vi samlar in och använder dina och andras personuppgifter. Vi vill också 
informera om dina rättigheter när det gäller hantering av personuppgifter enligt dataskydds-
förordningen GDPR. 
 
Ansvarig för personuppgifter: 
Älvsborsvind AB Org.nummer:  556508-4448. 
Adress: Bergkullevägen 370 461 67 Trollhättan . 
Webbplats: www.alvsborgsvind.se 

Aktieägare 
Som Aktieägare behöver vi vissa personuppgifter för att kunna hantera dina aktier d v s fullgöra 
vårt avtal gentemot dig och myndigheter. Därför sparas följande uppgifter: 

• Namn 
• Postadress 
• E-postadress 
• Telefonnummer 
• Personnummer 

Dessa uppgifter sparas så länge som du är aktieägare i Älvsborgsvind AB och så länge 
myndigheter kräver det.  

Hur vi samlar in personuppgifterna 
Vi samlar i första hand in uppgifterna direkt från dig. 
Ibland behöver vi ta in uppgifter från tredje part, t ex adressuppgifter från offentliga register. 
 
Delning av personuppgifter 
Vi delar inte med oss av personuppgifter till andra om det inte krävs för att avtalet mellan oss och 
dig som aktieägare ska fullföljas. 
Enligt lag är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter till statliga myndigheter t ex Skatteverket.  

• Rätt till registerutdrag. 
Om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparat om just dig kan du begära ut ett 
registerutdrag från oss. 

• Rätt till rättelse 
Om du upptäcker att uppgifterna är felaktiga kan du begära att vi rättar dem. 

• Rätt till radering 
Du kan begära att vi ska radera de uppgifter vi har om dig om de inte behövs för att vi ska 
kunna uppfylla en rättslig förpliktelse  

kontakta oss på mail: borglund.bertil@gmail.com 
eller skicka ett brev till:  Bertil Borglund 

Bergkullevägen 370 
461 67 Trollhättan 

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att dataskyddsförordningen GDPR efterlevs. 
Om du anser att vi eller något annat företag brustit i vår hantering av personuppgifter kan du 
anmäla detta till Datainspektionen. 

Älvsborsvind AB(publ)  

 Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 
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