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POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 
SenzaGen AB (org nr 556821-9207) värnar om din integritet och 
hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. 
Läs mer 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordn
ingen/. 
Vi är personuppgiftsansvariga för samtliga uppgifter som du lämnar i vårt 
kontaktformulär och som vi erhållit i andra sammanhang. All behandling 
vi gör sker i enlighet med denna policy. Om du har några frågor är du 
välkommen att kontakta oss.  

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD  
Du som är registrerad har rätt att begära tillgång till dina lagrade 
personuppgifter. Om begäran sker vid upprepade tillfällen har vi dock rätt 
att ta ut en skälig avgift för att administrera din begäran. Begäran ska 
ske via post till SenzaGen AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 
Lund eller e-post info@senzagen.com. Du har som registrerad även rätt 
att begära rättning av personuppgifter som du anser vara felaktiga eller 
ofullständiga, samt begära en överföring av personuppgifterna 
(dataportabilitet). Du har även rätt att begära begränsning av 
behandlingen av dina personuppgifter samt även begära radering av 
uppgifterna. Du har alltid möjlighet att motsätta dig vår behandling av 
dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Detta kan du enkelt göra genom 
att ta kontakt med oss. Vid invändning mot behandlingen i 
marknadsföringssyften kommer vi omedelbart att upphöra med 
behandlingen.  

MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER  
Dina personuppgifter kan komma att lagras externt hos våra IT-
leverantörer, med vilka vi har personuppgiftsavtal. I övrigt lämnar vi inte 
ut dina personuppgifter.  

ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND  
All behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES.  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
mailto:info@senzagen.com
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AUTOMATISERADE BESLUT OCH PROFILERING  
Vi använder inte någon form av automatiserat beslutsfattande (inbegripet 
profilering).  

LAGRINGSTIDER  
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de specifika lagrum som 
gäller för varje behandling, t ex ekonomi, personal, marknadsföring eller 
vid fullgörande av uppdrag inom ramen för vår affärsverksamhet.  

KLAGOMÅL  
Du har alltid möjlighet att inkomma med klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Denna policy kan komma att uppdateras. Nuvarande version antogs den 23 maj, 2018. 
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