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Reguity Group AB (publ) – Integritetspolicy

Reguity Group AB (publ) – Privacy policy
1.

Introduktion och sammanfattning

Introduction and summary
Vi bryr oss om och värdesätter din integritet. I denna integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina
personuppgifter samt vilka rättigheter du som kontaktperson eller annan anställd hos en av våra befintliga eller
potentiella kunder har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

We respect and value your integrity. With this privacy policy we inform you on how we process your personal data and the rights you, in your capacity as main point
of contact or employee with one of our existing or potential customers, have as we process your personal data.

När vi i den här policyn skriver ”din organisation” menar vi din arbetsgivare eller den organisation du representerar.

When we in this policy refer to “your organisation” we refer to your employer or the organisation which you represent.

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilken relation vi har och av vilken anledning du kontaktar oss. Vi
behandlar dina personuppgifter för följande övergripande ändamål:
Which of your personal data we process is dependent of our business relation with you and the purpose for you contacting us. We process your personal data for the
following overall purposes:



kommunicera med dig och registrera dig som vår kontaktperson hos din organisation som är vår befintliga
eller potentiella kund;

to communicate with you and have you registered as our main point of contact for your organisation who are our existing or potential customer;



administrera och förhandla avtal med din organisation;

to administer and negotiate agreements with your organisation;




göra informationsutskick och skicka inbjudningar till dig om kurser som vi eller våra samarbetspartners
anordnar; och
to send you newsletters and invitations to events and seminars arranged by us or our business partners; and

administrera ditt deltagande vid kurser som vi eller våra samarbetspartners anordnar.

to administer your participation in seminars or events arranged by us or our business partners.

Vi lägger stor vikt vid att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I tabellerna nedan
under rubriken ”Detaljerad beskrivning över hur vi behandlar dina personuppgifter” kan du läsa mer i detalj om hur vi
behandlar dina personuppgifter.

We strive to be as transparent as possible on how we process your personal data. In the below charts, under the heading “Detailed description on how we process
your personal data” you can read the details of how we process your personal data.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina
rättigheter som vi beskriver nedan, är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till
info@reguity.com.

If you have any questions regarding how we process your personal data, or if you want to exercise any of your rights described below, please contact us by sending
an email to info@reguity.com.

2.

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Who is responsible for the processing of your personal data?
Reguity Group AB (publ) med organisationsnummer 556688–9316 (”Reguity”, ”vi”, ”våra” eller ”oss”), är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter1 på sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.

Reguity Group AB (publ) with corporate organisation number 556688-9316 (”Reguity”, ”we”, ”our” or”us”), is the controller of the personal data we process about you as
further described in this privacy policy.

3.

Från vem samlar vi in personuppgifter om dig?

From whom do we collect your personal data?
De personuppgifter som vi behandlar får vi oftast direkt från den person som personuppgifterna avser, exv. i samband
med att personen kontaktar oss. Samma sak gäller för dig. Vi kan även få dina uppgifter direkt från din organisation, t.ex.
i samband med att du registreras som deras kontaktperson hos oss. I vissa fall kan vi komma att använda cookies och
andra verktyg, så som webbanalysverktyg och pixeltaggar, för att automatiskt samla in information om dig när du
använder vår webbplats.

The personal data we process is generally received direct from the person who the data concerns, e.g. when this person contact us. This also applies for you. We
might also receive your personal data from your organisation, e.g. if you are the registered main point of contact for your organisation in relation to us. In some cases,
we might use cookies and other tools, such as web analytics tools and pixel tags, to automatically collect information on you when you use our website.

För att vi ska kunna ha kontakt med din organisation och fullgöra vår del av avtalet krävs att du som kontaktperson hos
din organisation tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter kan vi inte
administrera förhållandet till din organisation eller fullgöra våra avtal.
For us to keep contact with your organisation and fulfil our part of the agreement, we require that you, in your capacity as main point of contact for your
organisation, provide us with certain personal data. If such information is not provided us, we will not be able to administer our business relation with your
organisation or fulfil our part of the agreement.

4. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter och var behandlas dessa?
1

Personuppgifter är all slags information och data som relaterar till dig, t.ex. ditt namn och ditt telefonnummer. / Personal data is all information and data relating to you, e.g. your name and telephone number.
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Who can access to your personal data and where is the data processed?
Vi delar dina personuppgifter med andra bolag i vår koncern eller med våra samarbetspartners i samband med att vi
erbjuder våra produkter och tjänster. Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som tillhandahåller ITsupport för de system där vi lagrar dina personuppgifter.

When providing our products and services, we share your personal data with our group companies and our affiliated companies. We also share your personal data
with our IT-distributors who provide us with IT-support of the platforms where we store your personal data.

Vi ingår alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med de företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss, detta
för att säkerställa en hög skyddsnivå för behandlingen av dina personuppgifter. Om vi överför dina personuppgifter
utanför EU/ESS görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning.

We always enter into a personal data processing agreement with the companies who process personal data on our behalf, this to ensure a high level of security for
all processing of your personal data. In cases where your personal data is transferred outside of the EU/EEA, this will only occur by virtue of the regulations in the
applicable personal data protection legislation.

Om du vill ha mer information om hur och med vilka vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss
via kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicyn.

If you would like more information on how and with whom we share your personal data, please contact us as described in the initial part of this privacy policy.

5.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Which rights do you have to influence our processing of your personal data?
Du har vissa rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter, se nedan för mer information. För att utöva
dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

You have certain rights in connection with our processing of your personal data, see below for further information. To exercise your rights, please contact us on the
details stated above.

a)

Rätt till att återkalla ditt samtycke

The right to revoke your consent

Du kan när som helst återkalla det eventuella samtycket du lämnat till oss för viss behandling av dina
personuppgifter, med verkan från och med återkallelsen.
You may at any time revoke any consent you have provided with us for certain processing of your personal data, this will have effect as of the time of the
revocation.

b)

Rätt att invända mot behandling

The right to object to processing

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa förutsättningar. Du har alltid rätt att
invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, såsom informationsutskick.

You have the right to object to the processing of your personal data under some conditions. You always have the right to object to your personal data being
processed for direct marketing, such as newsletters.

I vissa fall föreligger ingen rätt att invända (exv. när vi är tvungna enligt lag att behandla dina personuppgifter). Du
har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en
intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär under punkten 7. Detta gäller dock inte om vi
kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och
friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

In some cases, you do not have the right to object (e.g., if we are required by law to process your personal data). You have the right to, at any time, object to the
processing of your personal data on the basis of balance of interests. See section 7 for further information on the balancing of interests. This does, however, not
apply if we can show on compelling legitimate reasons for the processing that outweigh your interests, rights and liberties if the processing is made to
determine, exercise or protect any legal entitlements.

c)

Rätt till tillgång

The right to access

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få
information hur personuppgifterna behandlas, exempelvis information om ändamålen med behandlingen och
vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter
som behandlas av oss.

You have the right to obtain a confirmation regarding if we process any of your personal data. If we do, you have the right to information on how the data is
processed, e.g. information regarding the purpose for the processing and which categories of personal data the processing concerns. You also have the right
to obtain a copy of the personal data we process.

d)

Rätt till rättelse
The right to correction

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål får felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga
personuppgifter.

You have the right to have inaccurate personal data corrected and amended, without undue delay.

e)

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Right to erasure (right to be forgotten) and limitation of the processing

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Sådana förutsättningar
föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller
behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon
annan rättslig grund för behandlingen.

You have the right to, under certain circumstances, request that your personal data is erased. Such circumstances can for example be the personal data is no
longer required for the purpose it was collected or processed, or if you revoke your consent that the processing is based on and there is no other legal basis for
the processing.
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Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar
föreligger om du exempelvis bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter
dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.
You also have the right to request that we limit our processing of your personal data. Such conditions exist if you, for example dispute the accuracy of the data
or if the processing is unlawful and you oppose erasure of the personal data and instead request a limitation of the use of the data.

f)

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

The right to file complaint with a supervisory authority

Du har rätt att lämna klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet.

You have the right to file a complaint of our processing of your personal data to an authorised supervisory authority.

Ett sådant klagomål kan med fördel lämnas till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din
vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha
förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.
Such complaint may usefully be submitted to the authority in the EU/EEA-member state where you have your habitual residence, where you work or where
the infringement of the applicable data protecting laws or regulations allegedly occurred. Authorised supervisory authority in Sweden is the Data Inspection
Board.

g)

Rätt till dataportabilitet
Right to data portability

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du
har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt
(”dataportabilitet”).

You have the right to obtain your personal your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable form. You also have the right
to have your personal data transmitted to another company when it is technically feasible (“data portability”).

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker
automatiserat.

The right to data portability applies on personal data which you have provided us with in a structured, commonly used and machine-readable form if the
processing is based on your consent or on an agreement and the processing is made automatically.

6.

Detaljerad beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter:

Detailed description on how we process your personal data:
I tabellen nedan beskriver vi i detalj varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar, vilken den
lagliga grunden till behandlingen är samt under hur lång tid vi lagrar dina personuppgifter.

In the below charts we describe in detail why we process your personal data, which data we process and the legal basis for the processing, and also how long we
keep your personal data.

I vår cookiespolicy kan du även läsa mer om hur vi använder cookies.

In our cookies policy you can read more about how we use cookies.

För att administrera frågor och kommunicera med dig som kontaktar oss

To administer questions and communicate with you when you contact us

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

For what purpose do we process
your personal data?

För att kunna
kommunicera med dig,
besvara dina frågor och ge
dig bästa möjliga service
när du kontaktar oss.
To be able to communicate with
you, answer your questions and
give you the best possible service
when you contact us.

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Which personal data do we
process?

Namn, telefonnummer, epostadress och annan
information som du
lämnar till oss.

Name, telephone number, email
and other information you provide
us with.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your
personal data?

Vårt berättigade
intresse av att hantera
dina personuppgifter i
syfte att besvara
eventuella frågor eller i
övrigt kommunicera
med personer eller
organisationer som
kontaktar oss.

Så länge vi har en
affärsrelation med din
organisation, eller under
kortare tid, om din
organisation informerar
oss om att du inte längre
ska vara din
organisations
kontaktperson. Vi
kommer dock radera
uppgifterna senast tre (3)
år efter att
affärsrelationen med din
organisation avslutats.

Our legitimate interest to
process your personal data for
the purpose of answering any
questions or otherwise
communicate with persons or
organisations that contact us.

As long as we have an ongoing
business relation with your
organisation, or during a shorter
period, if your organisation
informs us that you are no longer
the main point of contact for your
organisation. We will, however,
erase all data no later than three
(3) years after the end of our
business relation with your
organisation.
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För att administrera förhållandet till din organisation

To administer the relation with your organisation

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

For what purpose do we process
your personal data?

För att kommunicera med
din organisation i syfte att
delta i en upphandling,
förhandla och ingå ett
avtal, leverera produkter
och tjänster och/eller
administrera betalning.

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Which personal data do we
process?

Namn, telefonnummer, epostadress, postadress, IPadress, befattning och
inloggningsuppgifter.

Name, phone number, email, IPaddress, title and login-details

To communicate with your
organisation for the purpose of
participate in a procurement,
negotiate and enter into an
agreement, to deliver products or
services and/or administer
payments.

För att administrera och
besvara frågor när du
kontaktar vår support eller
annan anställd hos oss.

To administer and answer
questions when you contact our
customer support or any of our
employees.

För att följa
bokföringslagstiftning.
To comply with the applicable
accounting legislation.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your
personal data?

Vårt berättigade
intresse att hantera
dina personuppgifter i
syfte att förhandla och
ingå avtal, samt
uppfylla ingångna avtal
med din organisation.

Uppgifterna lagras under
den tid vi deltar i en
upphandling, förhandlar
eller har ett avtal med
din organisation, eller
under kortare tid, om din
organisation informerar
oss om att du inte längre
ska vara din
organisations
kontaktperson.

Our legitimate interest to
process your personal data for
the purpose of negotiate and
enter into agreement, and also
fulfil ongoing agreements with
your organisation.

Namn, e-postadress och
den information du lämnar
till oss per e-post.
Name, email and additional
information you provide us by
email.

Namn som referens och
historik om gjorda
betalningar, transaktioner
och övrigt som utgör
bokföringsmaterial.

Name as reference and history of
made payments, transactions and
other accounting documentation.

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

Vårt berättigade
intresse att hantera
frågor vi får från våra
kunder.

Our legitimate interest to
assist in questions received by
our customers.

Behandlingen är
nödvändig för att följa
tvingande lag, d.v.s.
bokföringslagen.
The processing is required to
be compliant with the
applicable legislation, i.e. the
Swedish Accounting Act.

The information is stored during
the period we participate in a
procurement, negotiate or enter
into an agreement with your
organisation, or for a shorter
period, if your organisation
informs us that you are no longer
the main point of contact for your
organisation.

Uppgifterna lagras från
och med att du ställer
frågan till och med en (1)
månad efter att vi
besvarat din fråga.

The information is stored as of
the time for your question and up
to one (1) month after us
answering your question.

Uppgifterna lagras under
den tid som vi har krav
på oss att spara
uppgifterna enligt
gällande bokföringslag,
vilket är fram till och med
det sjunde året efter
utgången av det
kalenderår där
räkenskapsåret
avslutades.

The information is stored for the
period required by the
regulations in the applicable
accounting legislation, signifying
that the information is stored
until the end of the seventh year
after the end of the calendaryear which is the end of the
accounting year.

För att utveckla våra produkter och tjänster
To develop our products and services

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

For what purpose do we process
your personal data?

För att utveckla våra
produkter och tjänster
samt vår webbplats.

To develop our products and
services and also our website.

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Which personal data do we
process?

IP-adress,
användarbeteende,
interaktionsdata och din
geografiska plats.
IP-address, user behaviour,
interaction data and geographical
location.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your personal
data?

Vårt berättigade
intresse att utveckla
våra produkter och
tjänster samt vår
webbplats.

Vi lagrar dina
personuppgifter under en
period om sex (6) månader
efter att du besökt vår
webbplats.

Our legitimate interest to
develop our products and
services and also our website.
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För att administrera ditt deltagande i våra kurser eller seminarier

To administer your participation in our courses or seminars

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

For what purpose do we process your
personal data?

För att (i) administrera ditt
deltagande i våra kurser
eller seminarier, (ii) se vilka
kurser eller seminarier som
du under föregående år
deltagit i för att ge dig en
bättre kundupplevelse, och
(iii) kunna hjälpa dig för det
fall du glömt kvar något
under våra
kurser/seminarier.

To (i) administer your participation in
our courses or seminars, (ii) identify
which courses or seminars you have
participated in during the last year,
to be able to provide you with a
better customer experience, and (iii)
to be able to assist you if you have
forgotten any of your belongings at
any of our courses/seminars.

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

Which personal data do we
process?

Namn, telefonnummer, epostadress, yrkeskategori,
information om vilken
organisation du
representerar och
eventuell information om
hotellbokningar och
specialkost samt uppgift
om deltagande på
tidigare kurser/seminarier.

Name telephone number, email,
profession, information of which
organisation you represent and
any information on hotel
reservations and dietary
restrictions, and also information
regarding your participation in
previous trainings/seminars.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your personal
data?

Vårt berättigade
intresse att låta
anställda hos våra
kunder gå på våra
kurser eller seminarier
samt att ge dig en
bättre
kundupplevelse.

Vi lagrar dina
personuppgifter under en
period om ett och ett halvt
år efter att du deltagit i
kursen eller seminariet.
We store your personal data for a
period of one and a half years as of
your participation in the course or
seminar.

Our legitimate interest to
invite our customer
employees to participate in
our courses or seminars, and
to give you a better customer
experience.

Vi behandlar
uppgifter om
eventuell specialkost
endast med stöd av
ditt samtycke.
We process data regarding
any dietary restrictions only if
we have your consent.

För att följa
bokföringslagstiftning.

To comply with the applicable
accounting legislation.

Namn som referens och
historik om gjorda
betalningar, transaktioner
och övrigt som utgör
bokföringsmaterial.
Name as reference and history on
made payments, transactions and
other material which constitute
accounting material.

Behandlingen är
nödvändig för att följa
tvingande lag, d.v.s.
bokföringslagen.

The processing is required for
us to comply with mandatory
legislation, i.e. the Swedish
Accounting Act.

Uppgifterna lagras under
den tid som vi har krav på
oss att spara uppgifterna
enligt gällande
bokföringslag, vilket är fram
till och med det sjunde året
efter utgången av det
kalenderår där
räkenskapsåret avslutades.

The information is stored for the
period required by the regulations in
the applicable accounting
legislation, signifying that the
information is stored until the end of
the seventh year after the end of the
calendar-year which is the end of the
accounting year.

För att marknadsföra våra produkter och tjänster, kurser och seminarier till dig som är kontaktperson hos
din organisation

To promote our products and services, courses and seminars to you in your capacity as our main point of contact for your organisation

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

For what purpose do we process
your personal data?

För att göra
informationsutskick och
skicka dig inbjudningar
till våra kurser och
seminarier.

To send you newsletters and
invitations of our courses and
seminars.

Vilka personuppgifter
behandlar vi?
Which personal data do we
process?

Namn, telefonnummer, epostadress och befattning,
tidigare deltagande vid
våra kurser.

Name, telephone number, email,
postal address, previous
participation in our trainings.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your personal
data?

Vårt berättigade
intresse av att
marknadsföra oss mot
vår befintliga kund.

Vi lagrar dina
personuppgifter så länge
som vi har en pågående
relation med din
organisation eller till dess att
du avregistrerar dig från våra
utskick av nyhetsbrev eller
inbjudningar.

Our legitimate interest to
promote our services to our
existing customers.

We store your personal data as long
as we have an ongoing business
relation with your organisation or until
you unsubscribe for our newsletters or
invitations.
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För att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig som är kontaktperson hos en organisation som kan
ha intresse av information om oss samt våra produkter och tjänster

To promote our products and services to you in your capacity as point of contact for an organisation that may have an interest in information
about us and our products and services

För vilka ändamål
behandlar vi dina
personuppgifter?

Vilka personuppgifter
behandlar vi?

For what purpose do we process
your personal data?

För att kontakta dig som
är kontaktperson hos en
organisation som kan ha
intresse av information
om oss och våra
produkter och tjänster.

Which personal data do we
process?

Namn, telefonnummer, epostadress och befattning.

Name, telephone number, email
and professional position.

Vilken är den lagliga
grunden för
behandlingen?

Hur länge lagrar vi dina
personuppgifter för detta
ändamål?

What is the legal basis for the
processing?

How long do we store your personal
data?

Vårt berättigade
intresse av att
marknadsföra oss och
våra tjänster.

Uppgifterna raderas när vi
inte längre har en löpande
kommunikation, och senast
tre (3) månader efter att vi
fått dina personuppgifter,
om inte du och din
organisation visar fortsatt
intresse för oss eller ber oss
kontakta dig senare (i vilket
fall vi kan spara dina
uppgifter längre).

Our legitimate interest to
promote us and our services.

To get in touch with you in your
capacity as main point of contact
for an organisation that might
have an interest in information
regarding us and our products
and services.

The information is erased when we no
longer have an ongoing
communication, and no later than
three (3) months after us receiving
your personal data, if you and your
organisation don’t show a continued
interest in our services or asks us to
contact you in the future (in which
case we might store your data for a
longer period).

7.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

How did we make our balancing of interests when legal basis is our only legitimate interest?
För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för
behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger
tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är
vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har gjort denna bedömning är du
välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av denna integritetspolicy.

In some cases, we process your personal data based on a balance of interests as legal basis for the processing. When balancing the interests, we have reached the
conclusion that our legitimate interest to process the data outweighs your interest and your basic legal rights to not have your personal data processed. Our
legitimate interests in each case is described in the above charts. I you would like further information of our assessment, please contact our customer service. You
find our contact details in the initial part of this privacy policy.

____________________________________

Denna integritetspolicy fastställdes av Reguity Group AB (publ) den 16 september 2019.
This privacy policy is adopted by Reguity Group AB (publ) on September 16, 2019.

Reguity Group AB (publ)
Kungstorget 14
SE-411 10 Göteborg
www.reguity.com

