
 
   
 
   

P R O J E K T E N G A G E M A N G  S W E D E N  A B : S  B E H A N D L I N G  A V   

A K T I E Ä G A R E S  P E R S O N U P P G I F T E R  

 
 

1. INLEDNING 
 

1.1. Som aktieägare i Projektengagemang Sweden AB (publ) (”Projektengagemang”) behandlar vi 
personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling och om vilka rättigheter 
du har enligt dataskyddslagstiftningen.1 

 
1.2. Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Projektengagemang och 

är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker i anslutning till uppdraget. Om du vill 
veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.  
 
För behandling av personuppgifter som sker i samband med bolagsstämma är det Projekten-
gagemang som är personuppgiftsansvarig.  

 
2. PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN, ÄNDAMÅL, OCH LAGRINGSTID 

 
2.1  Följande personuppgifter behandlas:  

 

• namn, personnummer och kontaktuppgifter, 

• information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar som enligt lag 
kopplas till varje aktiepost, t ex aktieslag), och 

• uppgifter i eventuell kommunikation mellan dig och Projektengagemang, inklusive upp-
gifter i styrelse- och stämmoprotokoll. 

 
2.2  Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att uppfylla Projektengagemangs skyldigheter en-

ligt lag. I samband med bolagsstämma används uppgifterna också för registrering, upprättande 
av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

 
2.3  När du upphör att vara aktieägare i Projektengagemang raderar vi dina uppgifter. Uppgifter 

som behandlas endast för att genomföra bolagsstämma raderas i regel kort efter att bolags-
stämman avslutas. Vissa uppgifter måste dock sparas under en längre tid enligt lag, däribland 
bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning. 

 
3. GRUND FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER 

 
Personuppgifterna behandlas för att Projektengagemang ska uppfylla sina skyldigheter som 
följer enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning. Om 
Projektengagemang har ett legitimt intresse av en viss behandling och det intresset inte är 
underordnat ditt intresse eller grundläggande rätt till skydd mot behandling av dina person-
uppgifter, kan personuppgifterna komma att behandlas med stöd av en intresseavvägning. 

 
4. DINA RÄTTIGHETER  

 
4.1 Projektengagemang är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du 

har följande rättigheter i förhållande till oss: 
 

• Rätt till information (artikel 13-15 i GDPR): en rätt att få bekräftelse på och information 

om din personuppgiftsbehandling. 

• Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

• Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är be-

gränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om 

du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen. 

                                                
1 Från den 25 maj 2018 gäller Europaparlamentets 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 upphä-
vande av direktiv 95/46/EG och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen. 



 
   
 
   

• Rätt till begränsad behandling (artikel 18 i GDPR) en rätt att kräva att personuppgiftsbe-

handlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden 

som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad. 

• Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR) en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från 

en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du 

själv tillhandahållit oss. 

• Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR): en rätt att under vissa förutsättningar in-

vända mot bolagets behandling av personuppgifter. 

 
4.2  Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskydds-

lagstiftningen, har du rätt att klaga till datainspektionen. 
 

5. ÖVRIGT 
 

5.1  Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen eller till tredje part, om 
det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa uppgifter, som namn och 
information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på Projektengagemangs 
webbplats. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas utanför Europeiska Ekono-
miska Samarbetsområdet (EEA), som eventuellt inte garanterar en adekvat skyddsnivå för per-
sonuppgiftshantering. Lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att begära att dina uppgifter 
behandlas i enlighet med denna policy. 

 
5.2  Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva 

någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta Projektengagemang på: ir@pe.se.   
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