
KVASA Arkitektkontors integritetspolicy 
 
KVASA Arkitektkontor med organisationsnummer 450412-4126 och adress Evavägen 39, 29632 Åhus 
(”Vi”), ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. 
 
För oss på KVASA Arkitektkontor är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende utgör 
grunden för vår verksamhet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. För att 
informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande 
rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och värna om din integritet.  
 
Om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter i enlighet med denna information, 
kontakta vår dataskyddsansvarige på eva@kvasa.se. 
  
Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att ändras från en 
tid till annan. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder 
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata dina rättigheter. 
Denna integritetspolicy är uppbyggd på följande sätt: 
 
1.     Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida 
2.     Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss 
3.     Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättliga anspråk  
4.     Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
5.     Dina rättigheter 
  
Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om du önskar 
inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter 
så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om hur du går tillväga. 
  
1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida 
 
Personuppgifter som behandlas 
När du besöker vår hemsida www.kvasa.se behandlas din IP-adress. När du skriver in en adress till en 
webbplats i din webbläsare skapas ett anrop som skickas ut på internet. Anropet passerar vår 
hemsideleverantör och personuppgiftsbiträde Loopias routrar på sin väg till vår hemsida. 
 
Ändamål 
Loopia behöver behandla din IP-adress för att du ska kunna vistas på vår hemsida. 
 
Laglig grund 
Vi har ett berättigat intresse av att du och andra personer som är intresserade av våra tjänster ska kunna surfa 
på vår hemsida för att kunna ta del av våra tjänster. 
 
Lagringstid 
Din IP-adress behandlas av vår hemsideleverantör Loopia. Deras villkor som personuppgiftsbiträde kan du 
läsa här. Vi lagrar inte din IP-adress.  
  
2. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att köpa våra tjänster 
  
Personuppgifter som behandlas 
Namn, telefon, e-postadress samt fastighetsbeteckning 
 
Ändamål 
Kommunikation under uppdragets gång 
 
Laglig grund 
Genomförande av avtalat uppdrag 
 
Lagringstid 
3 år 
 

http://www.imy.se/
http://www.kvasa.se/
https://www.loopia.se/
https://www.loopia.se/pdf/loopia_allmanna_villkor.pdf
https://www.loopia.se/pdf/loopia_allmanna_villkor.pdf


3. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata rättlig 
anspråk. 
 
Personuppgifter som behandlas 
Namn, telefon, e-postadress, fastighetsbeteckning 
 
Ändamål 
Uppföljning av uppdrag 
 
Laglig grund 
Genomförande av avtalat uppdrag 
 
Lagringstid 
3 år 
 
4. Vilka vi delar dina personuppgifter med 
 
Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi delar personuppgifter 
med samarbetsparters som krävs för att fullgöra våra avtalade uppdrag, exempel på sådana samarbetspartner 
kan vara byggmästare, byggnadskonstruktör eller brandingenjör. Utöver detta delar vi dina personuppgifter 
när det krävs enligt lag. 
 
5. Överföringar utanför EU/EES 
 
Vi behandla inte din data utanför EU/EES. 
 
6. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
 
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa 
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. 
Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som 
möjligt. 
 
7. Dina rättigheter 
 
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som 
helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når 
du oss enklast på eva@kvasa.se 
  
Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.  
  
Rätt till tillgång - Du har rätt att vända sig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi behandlar 
om dig.  
  
Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och komplettera med korrekta uppgifter. Du 
har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga uppgiften. 
  
Rätt till radering / Rätt till begränsning av behandling - Under vissa förutsättningar har du rätt att få sina 
uppgifter raderade eller kräva att vi begränsar behandlingen.  
  
Rätt att göra invändningar - Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att 
utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 
  
Rätt till dataportabilitet - Den registrerade har rätt att få ut personuppgifter och föra över de till en annan 
verksamhet. 
  
Rätt att inge klagomål - Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi 
behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på 
Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se. 
 
Senast uppdaterat: 2022-04-08, Åhus 
Eva Kronvall, Personuppgiftsansvarig vid KVASA Arkitektkontor 

https://www.imy.se/

