
¹Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

 

INTEGRITETSPOLICY 

INTEGRITETSPOLICY OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

BAKGRUND 

H-Bird Aviation Services AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all 

behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av H-Bird Aviation Services AB sker i enlighet med 

tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25:e maj 2018 Dataskyddsförordningen¹ (GDPR). Ni 

kan läsa om GDPR här.  

H-Bird Aviation Services AB eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet 

med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges 

nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter 

i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta H-Bird Aviation Services AB via kontaktuppgifterna som 

anges nedan. 

 

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel 

på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, val eller intressen som du uppgett, IP-

adress, datum för intresseanmälan. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje 

part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring. 

Vi på H-Bird Aviation Services AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att 

administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i 

samband med sådana förfrågningar och avtal.  

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar 

webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter 

behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas 

även indirekt i anslutning till utveckling, test och administration av de IT-system som är knutna till vår webbplats. 

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material 

på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din 

information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått 

deras samtycke till att tillhandahålla. 

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN OCH LAGRINGSPERIOD 

H-Bird Aviation Services AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi 

behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat 

legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få 

marknadsföra oss mot intressenter eller besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats 

eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig 

tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan 

behandling. 

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har 

fullgjorts. 

 

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER 

H-Bird Aviation Services AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit 

lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig 

åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

 

 

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/


¹Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

 

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER 

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-

tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, försäljning, ekonomisk administration, administration av 

pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, 

både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter 

för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina 

personuppgifter även hos våra samarbetspartners. 

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal 

som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och 

som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats. 

H-Bird Aviation Services AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen 

eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med 

stöd av lag eller myndighetsbeslut. 

H-Bird Aviation Services AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad 

som beskrivs i detta avsnitt. 

 

EXTERNA LÄNKAR 

Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som H-Bird Aviation Services AB behandlar 

om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller 

tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de 

principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen. 

 

DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL 

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de 

personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att H-Bird Aviation Services AB 

ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att 

utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) 

samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall H-Bird Aviation Services 

AB via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig 

tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. 

 

KONTAKTINFORMATION 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är H-Bird Aviation Services AB. Om du har frågor 

rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post. 

 

H-Bird Aviation Services AB  

Tegeluddsvägen 76 

115 28 Stockholm  

dpo@hbird.se  

 

mailto:dpo@hbird.se

