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POLICY BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER – AKTIEÄGARE 

Följande policy har upprättats för Gigger Group AB (publ). 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina 

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande 

dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din 

integritet. 

Syftet med den här policyn är att du som aktieägare ska få information om hur vi behandlar dina 

personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förut-

sättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Vem är personuppgiftsansvarig 

Gigger Group AB (publ) (”Gigger Group”), organisationsnummer 556658-5054, Mailbox 168, 111 

73 Stockholm, behandlar personuppgifter om sina aktieägare och representanter och företrädare 

för bolag som är aktieägare i Gigger Group. Gigger Group är därför personuppgiftsansvarig för 

dina personuppgifter.  

Vilka kategorier av personer hanterar vi personuppgifter om 

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:  

1. Aktieägare (fysisk person).  

2. Representanter för juridisk person som är aktieägare, dvs. vi behandlar 

personuppgifter om den representant eller kontaktperson för en juridisk person som 

är aktieägare i Gigger Group samt andra personer som kommer i kontakt med 

Gigger i samband med bolagsstämmor.  

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför? 

Vår behandling av personuppgifter innefattar dig som aktieägare, dig som företrädare/ 

representant eller kontaktperson för en juridisk person som är aktieägare samt du som på annat 

sätt kommer i kontakt med Gigger Group i samband med bolagsstämmor. De personuppgifter om 

dig som vi kan komma att behandla är följande:  

 namn, 

 kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress, telefonnummer), 

 personnummer, 

 anteckningar i stämmoprotokoll, 

 bildmaterial och/eller ljudupptagningar (t.ex. om inspelning sker under en 

bolagsstämma) 
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 övrig information som du tillhandahåller till oss (t.ex. genom e-post, anmälningar till 

bolagsstämma, begäran om att ta upp ett visst ärende på bolagsstämma och 

annan kommunikation) 

I det fall vi inte skulle samla in personuppgifterna ovan direkt från dig, får vi tillgång till dem 

genom Euroclear Sweden AB, som hanterar vår aktiebok. Euroclear Sweden AB är person-

uppgiftsbiträde till Gigger Group och ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i 

samband med hanteringen av Gigger Groups aktiebok. I övrigt kan vi även få tillgång till dina 

personuppgifter via offentliga register och andra källor. 

Varför och enligt vilken grund behandlar vi personuppgifter om dig? 

För hantering av aktieboken  

I den mån Euroclear Sweden AB förser oss med uppgifter från aktieboken, vilket t.ex. är aktuellt 

inför en årsstämma, behandlar vi namn, kontaktuppgifter, personnummer, aktieinnehav och 

röstinnehav i syfte att kunna vidta åtgärder relaterade till hantering av aktieboken, exempelvis att 

vi får en förfrågan från en aktieägare om att presentera vissa uppgifter i aktieboken. Den lagliga 

grunden för vår behandling i denna del är rättslig förpliktelse, dvs. vi måste behandla dina 

personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.  

Förberedelse och publicering av uppgifter inför bolagsstämma  

Vi behandlar namn, aktieinnehav, röstinnehav och i vissa fall bildmaterial i syfte att kunna visa 

upp våra tio största aktieägare på Gigger Groups hemsida. Detta gör vi för att uppfylla våra 

avtalsåtaganden gentemot den marknadsplats där våra aktier finns upptagna. Den lagliga 

grunden för vår behandling i denna del är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig 

för vårt berättigade intresse att publicera uppgifter relaterade till aktieägandet av Gigger Group. 

Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella 

intresse av att skydda din personliga integritet. 

För hantering och genomförande av bolagsstämma och tillhörande frågor  

Vi behandlar samtliga ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna hantera och genomföra 

bolagsstämma (såväl ordinarie, fortsatt och extrainsatt), inklusive administration kopplad till 

genomförandet av bolagsstämman samt tillhörande frågor som t.ex. röstning, aktieutdelning och 

om den aktieägare som du är företrädare/ representant eller kontaktperson för är direkt- eller 

förvaltarregistrerad. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är rättslig förpliktelse, dvs. 

vi måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.  

Inför bolagsstämma i Gigger Group kan du komma att få ytterligare information om hur vi 

behandlar dina personuppgifter i samband med bolagsstämman.  

För hantering och genomförande av nyemissioner m.m.  

Vi behandlar namn, aktieinnehav, röstinnehav och i förekommande fall, relation mellan 

aktieägare, i syfte att kunna redovisa våra tio största aktieägare ur ett ägarintresse perspektiv. 

Detta gör vi för att uppfylla våra avtalsåtaganden gentemot den marknadsplats där våra aktier 

finns upptagna. Den lagliga grunden för vår behandling i denna del är en intresseavvägning, dvs. 

behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att publicera uppgifter relaterade till 
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aktieägandet av Gigger Group. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta 

ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. 

Genomföra event  

Vi behandlar namn, kontaktuppgifter samt eventuella uppgifter om olika behov som du lämnat till 

oss i samband med anmälan, i syfte att kunna genomföra olika events och liknande aktiviteter 

med aktieägare. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i denna del är en 

intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna 

genomföra events med dig som kontaktperson eller företrädare/ representant för en aktieägare. 

Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella 

intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som 

events medför för våra aktieägare.  

Kommunicera nyheter om Gigger Groups verksamhet m.m.  

Vi behandlar namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna kommunicera nyheter om vår 

verksamhet, däribland utskick såsom nyhetsbrev. Vi kan även komma att behandla namn och 

kontaktuppgifter i syfte att hantera övrig kommunikation med dig som representant eller 

kontaktperson för en juridisk person som är aktieägare. Den lagliga grunden för vår behandling i 

denna del är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse 

att kunna kommunicera nyheter om Gigger Groups verksamhet till dig som kontaktperson eller 

representant för en aktieägare. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta 

ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. 

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.  

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till? 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag ingående i Gigger Group-

koncernen. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till och behandlas av tredje 

parter utanför Gigger Group-koncernen, såsom till våra samarbetspartners och till våra 

tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi 

har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter 

i enlighet med denna Information och våra instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi 

lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas juridiska rådgivare och myndigheter.  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en 

försäljning av alla, eller delar av, Gigger Groups tillgångar.  

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Gigger Group kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som nödvändigt med 

hänsyn till de ändamål för vilka de samlats in. Vi genomför därför regelbundna gallringar genom 

vilka personuppgifter som inte längre är nödvändiga gallras bort.   
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Personuppgifter som Gigger Group behandlar för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser, t.ex. att 

uppfylla lagkrav enligt Aktiebolagslag (2005:551) och Bokföringslag (1999:1078), behandlas 

under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser och ev. åtaganden gentemot dig.  

Personuppgifter som Gigger Group behandlar i syfte att skicka nyhetsbrev om vår verksamhet 

behandlas så länge som du önskar få sådant nyhetsbrev.  

Om du vill ha mer information om under vilken tid vi behandlar dina uppgifter är du välkommen att 

kontakta oss för ytterligare information, se kontaktuppgifter till Gigger Group nedan. 

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 info@giggergroup.se.  

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att 

du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på 

ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.   

Tillgång till personuppgifter  

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett 

sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.  

Rättelse och radering  

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver 

uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem 

kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att 

få dina personuppgifter raderade.  

Dataportabilitet  

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, 

skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de 

personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke 

eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig. 

Begränsning av behandling  

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina 

uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för 

vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar 

behandlingen av dina personuppgifter.  

Rätt att göra invändningar  

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av 

allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar 

inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du 

kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.  
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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 www.Integritetsskyddsmyndigheten.se.  

Kontakt 

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@giggergroup.se om du vill veta mer 

om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida 

www.giggergroup.se. 


