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Integritetspolicy
Som ett led i Alligos verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig. Din integritet är viktig för oss
och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför. Vi har
därför tagit fram denna integritetspolicy som beskriver vår behandling av dina uppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig
Alligo AB, org.nr. 559072–1352 (”Alligo”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Box 631, 135 26
Tyresö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som vi behandlar om dig
I din kontakt med Alligo kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn och
kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats antingen direkt från dig eller från din
arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.
Vi kan även hämta dina personuppgifter från andra källor. Exempelvis inhämtar vi aktieägarregister
från Euroclear Sweden AB (org.nr. 556112–8074) i samband med bolagsstämmor.

3. Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina
personuppgifter
3.1 Generellt
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna
kommunikation omfattar utskick av marknadsföring och information om Alligo (såsom exempelvis
utskick av pressreleaser, finansiella rapporter, nyhetsbrev samt inbjudningar till evenemang och
föreläsningar) samt besvarande av frågor från dig (såsom exempelvis när du kontaktar oss eller ställer
oss en fråga via de formulär vi tillhandahåller på vår hemsida eller via e-post). Behandlingen sker med
stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information du
efterfrågat från oss, upprätthålla en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare och/eller
tillhandahålla eventuellt material och/eller kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information
och evenemang som vi erbjuder som vi tror kan vara av intresse för dig. Vill du veta mer om hur vi

1 (9)

gjort denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss. Om du har lämnat ditt samtycke
behandlar vi istället dina uppgifter för ovan angivna ändamål med stöd av ditt samtycke.
För det fall du har tillgång till insiderinformation behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att
föra en förteckning (så kallad loggbok) i syfte att uppfylla vår rättsliga förpliktelse enligt
marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014.
På vår hemsida tillhandahåller vi en så kallad visselblåsartjänst i enlighet med gällande lagar. Tjänsten
ger personer en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande hos bolag i
Alligo-koncernen. Du som anmälare kan vara helt anonym vid användning av tjänsten. I det fall en
behandling sker, sker den med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att
visselblåsartjänsten ger en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande
och är en viktig kanal för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens
förtroende för oss. Personuppgifter om lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller
personer i ledande ställning, i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är i vissa fall ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. I den mån
du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på vår möjlighet att uppfylla våra
åtaganden till dig samt vår skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi har att följa i relation
till dig.

3.2 Specifikt till dig som är aktieägare eller anställd hos aktieägare (inklusive
aktieägares representanter såsom ombud, biträde och förvaltare)
Utöver de generella uppgifter som framgår av punkt 3.1 behandlar vi dina personuppgifter som
aktieägare eller anställd hos aktieägare (inklusive aktieägares representanter såsom ombud, biträde
och förvaltare) i tillämpliga fall på följande sätt.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder
som du begär innan ett avtal ingås:
•

•

I din kontakt med oss som aktieägare samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra
produkter kommer vi att behandla dina personuppgifter för administration och fullgörande av vårt
avtal med dig.
Utdelning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
•

•

Uppfylla våra skyldigheter som ett noterat bolag, bland annat gällande upprättande av aktiebok,
förande av protokoll, kallande till bolagsstämma, upprättande av röstlängd och
rösträttsregistrering.
Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).
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För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

•
•
•
•

•

Publicering av information i enlighet med regelverk och riktlinjer för noterade bolag som inte är
bindande enligt lagstiftning eller beslut som baseras på lagstiftning till syfte att öka insyn och
transparens i vår verksamhet.
Intern och extern publicering av vissa aktieägares namn, samt information om dessa i
nyhetsnotiser.
Publicering av information på webbplatsen rörande aktieinnehav.
Publicering av information om ledamot av valberedningen på webbplatsen.
Dina personuppgifter som anställd hos en aktieägare behandlas i enlighet med avtalet med
aktieägaren för ändamålen administration och fullgörande av vårt avtal med aktieägaren (din
arbetsgivare). Alligos berättigade intresse är att kunna administrera avtalet och fullgöra våra
skyldigheter gentemot aktieägaren (din arbetsgivare).
Publicering på webbplatsen av information från Finansinspektionens register för
insidertransaktioner.

Våra berättigade intressen är att kunna publicera information om oss i enlighet med riktlinjer för
noterade bolag som inte följer av lag, exempelvis enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Vi har också ett
berättigat intresse av att kunna kommunicera internt och externt med sådan information som rör
Alligo för att tillhandahålla god service, besvara frågor eller för att underlätta för kontakter externt.
Vad som sägs ovan under denna punkt ska i tillämpliga fall även gälla för aktieägares representanter
såsom ombud, biträd eller förvaltare.

3.3 Specifikt för dig som är kund eller anställd hos kund
Utöver de generella uppgifter som framgår av punkt 3.1 behandlar vi dina personuppgifter som kund
eller anställd hos kund i tillämpliga fall på följande sätt.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder
som du begär innan ett avtal ingås:
•

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster och köp av våra produkter
kommer vi att behandla dina personuppgifter för administration och fullgörande av vårt avtal med
dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
•
•

Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).
Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller
konsumentköpslagstiftning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas i enlighet med avtalet med
kunden för ändamålen administration och fullgörande av vårt avtal med vår kund (din
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arbetsgivare). Alligos berättigade intresse är att kunna administrera avtalet och fullgöra våra
skyldigheter gentemot vår kund (din arbetsgivare).

3.4 Specifikt för dig som anställd hos leverantör
3.4.1 Generellt
Utöver de generella uppgifter som framgår av punkt 3.1 behandlar vi dina personuppgifter som
anställd hos leverantör i tillämpliga fall på följande sätt.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
•

Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

Dina personuppgifter som anställd hos en leverantör till oss behandlas i enlighet med avtalet med
leverantören för administration och fullgörande av avtalsförhållande. Vårt berättigade intresse till
behandlingen är att kunna administrera avtalet och fullgöra våra skyldigheter gentemot vår
leverantör (din arbetsgivare).

3.4.2 Specifikt för dig som anställd hos vårt revisionsbolag
Utöver de generella uppgifter som framgår av punkt 3.1 och 3.4.1 behandlar vi dina personuppgifter
som anställd hos vårt revisionsbolag i tillämpliga fall på följande sätt.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:
•

Uppfylla våra övriga skyldigheter som ett noterat bolag, bland annat gällande behandling av
erinran, upprätta årsredovisning, upprätta revisionsberättelse, registrering av revisor hos
myndighet, föra protokoll eller andra ändamål som framgår av lag, bland annat aktiebolagslagen
(2005:551).

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

Intern och extern publicering av revisorns namn. Vårt berättigade intresse är att öka
transparensen av och insynen i vår verksamhet.

3.5 Specifikt för dig som analytiker
Utöver de generella uppgifter som framgår av punkt 3.1 behandlar vi dina personuppgifter som
analytiker i tillämpliga fall på följande sätt.
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

Intern och extern publicering av namn på analytiker. Våra berättigade intressen av att behandla
dina personuppgifter är att publicera information om bolaget i enlighet med riktlinjer för noterade
bolag som inte följer av lag, exempelvis enligt Svensk kod för bolagsstyrning och erbjuda
transparens och insyn i vår verksamhet, samt kunna tillhandahålla information om den granskning
som Alligo står under.
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3.6 Vår användning av cookies
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:
•

När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av exempelvis IPadress genom Cookies. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att ge dig
en bra användarupplevelse av vår hemsida och vårt kommersiella intresse av att få information
om besökarna på vår hemsida. Läs mer i vår Cookiepolicy (ALLIGO-P702).

4. Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k.
personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är exempelvis Cision Sverige AB (org.nr.
556317–1916) och Shibuya AB (org.nr. 556192–0025).
Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden såsom
exempelvis till vissa myndigheter, inkassobolag och WhistleB Whistleblowing Centre AB (org.nr.
556873–2753). Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin
behandling.
Om nödvändigt lämnar vi ut dina personuppgifter till andra bolag inom Alligo.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina
personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen
ett beslut från kommissionen om att tredjelandet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller
lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller
Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de
skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom
att kontakta oss.

6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
6.1 Generellt
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag,
förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt
avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna
administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till
dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra
så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter längre i enlighet med
nedan.
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•

•
•

•

•

Behandling av personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter att föra en förteckning över
personer som har insiderinformation (så kallad loggbok) sparas i enlighet med
marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014.
Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram till dess att du
återkallar ditt samtycke.
Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamålet att
kommunicera med dig för att kunna besvara frågor eller för att publicera information om Alligo
och vår verksamhet behandlas så länge ärendet pågår eller ändamålet består.
Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att
marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis och varierar
beroende på ditt förhållande med oss: a) om du prenumererar på något av våra utskick så
behandlar vi dina uppgifter tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick, b) om du
har en kundrelation till oss, och inte prenumererar på något av våra utskick, behandlar vi dina
personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat
att du inte längre önskar motta våra utskick, c) om du inte är aktiv kund hos oss, och inte heller
prenumererar på något av våra utskick, behandlar vi dina personuppgifter som längst tre (3)
månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.
Information, bilder och nyhetsnotiser som vi publicerar på hemsidan med stöd av vårt berättigade
intresse bevaras så länge det finns ett nyhetsvärde i informationen som finns publicerad och
ändamålet kvarstår. Exempelvis kan sådan fortsatt behandling vara nödvändig för att informera
allmänheten och investerare.

6.2 Specifikt till dig som är aktieägare eller anställd hos aktieägare (inklusive
aktieägares representanter såsom ombud, biträde och förvaltare)
Utöver de generella gallringsfrister som framgår av punkt 6.1 sparar vi dina personuppgifter som
aktieägare eller anställd hos aktieägare (inklusive aktieägares representanter såsom ombud, biträde
och förvaltare) i tillämpliga fall på följande sätt.
•

•
•

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den du är anställd hos
behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera
avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den du
är anställd hos. Upphör din anställning eller uppdraget gentemot oss avslutar vi vår behandling av
dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från dig/aktieägaren. Inaktiva avtal som
innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av allmänna preskriptionsregler enligt
preskriptionslagen (1981:130).
Personuppgifter som behandlas för utdelningar eller andra ändamål som krävs enligt
bokföringslagen (1999:1078) behandlas enligt bokföringslagen (1999:1078) i sju (7) år.
Dina personuppgifter som anställd hos en aktieägare till oss behandlas så länge du är anställd hos
aktieägaren och ändamålet med behandlingen kvarstår. Om du upphör att vara kontaktperson
eller anställd hos aktieägare så avbryts behandlingen så snart vi informerats om detta.
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6.3 Specifikt för dig som är kund eller anställd hos kund
Utöver de generella gallringsfrister som framgår av punkt 6.1 sparar vi dina personuppgifter som kund
eller anställd hos kund i tillämpliga fall på följande sätt.
•

•
•

•

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den du är anställd hos
behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera
avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den du
är anställd hos. Upphör din anställning hos kunden eller uppdraget gentemot oss avslutar vi vår
behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från dig/kunden. Inaktiva
avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av allmänna
preskriptionsregler enligt preskriptionslagen (1981:130).
Personuppgifter som behandlas för ändamål som krävs enligt bokföringslagen (1999:1078)
behandlas enligt bokföringslagen (1999:1078) i sju (7) år.
Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas så länge du är anställd hos
kunden och ändamålet med behandlingen kvarstår. Om du upphör att vara kontaktperson eller
anställd hos kunden så avbryts behandlingen så snart vi informerats om detta.
De uppgifter vi behandlar om dig och dina köp i enlighet med tillämplig köp- eller
konsumentköpslagstiftning behandlas i enlighet med gällande lagar.

6.4 Specifikt för dig som anställd hos leverantör
6.4.1 Generellt
Utöver de generella gallringsfrister som framgår av punkt 6.1 sparar vi dina personuppgifter som
anställd hos leverantör i tillämpliga fall på följande sätt.
•

•

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den du är anställd hos
behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera
avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den du
är anställd hos. Upphör din anställning hos kunden eller uppdraget gentemot oss avslutar vi vår
behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från dig/leverantören.
Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av allmänna
preskriptionsregler enligt preskriptionslagen (1981:130).
Personuppgifter som behandlas för ändamål som krävs enligt bokföringslagen (1999:1078)
behandlas enligt bokföringslagen (1999:1078) i sju (7) år.

6.4.2 Specifikt för anställd hos revisionsbolag
Utöver de generella gallringsfrister som framgår av punkt 6.1 och punkt 6.4.1 sparar vi dina
personuppgifter som anställd hos vårt revisionsbolag i tillämpliga fall på följande sätt.
•

Behandling av sådan information som krävs för att vi ska uppfylla våra övriga skyldigheter som ett
noterat bolag, bland annat gällande behandling av erinran, upprätta årsredovisning, upprätta
revisionsberättelse, registrering av revisor hos myndighet, föra protokoll eller andra ändamål som
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framgår av lag, bland annat aktiebolagslagen (2005:551), behandlas så länge det krävs enligt lag
eller allmänna preskriptionsregler enligt preskriptionslagen (1981:130).

6.5 Specifikt för dig som analytiker
Utöver de generella gallringsfrister som framgår av punkt 6.1 sparar vi dina personuppgifter som
analytiker i tillämpliga fall på följande sätt.
•

Dina personuppgifter som analytiker till oss behandlas så länge du är analytiker till oss och
ändamålet med behandlingen kvarstår.

6.6 Cookies
•

Gallringsfrister framgår av vår Cookiepolicy (ALLIGO-P702).

7. Kamerabevakning
Syftet med bevakningen är att förebygga, upptäcka, utreda brott och olyckor samt skapa trygghet för
våra kunder, våra anställda och för oss som bolag. Se vår riktlinje för Kameraövervakning (ALLIGORB800) för information om hur vi använder kameraövervakning.

Rättslig grund:
Berättigat intresse

8. Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka
personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina
personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få
ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av
personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst
invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn
över företags hantering av personuppgifter.

9. Säkerhetsåtgärder gällande din information
Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning,
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åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. Endast de personer som behöver
behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
Om ett sådant intrång ändå skulle ske har Alligo upprättade rutiner för att rapportera en sådan
personuppgiftsincident till Datainspektionen i enlighet med gällande lagstiftning.

10. Våra kontaktuppgifter
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning
av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på:
Alligo AB
Att: GDPR
Box 631
135 26 Tyresö
gdpr@alligo.com

11. Uppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst
uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa
igenom detta integritetsmeddelande och vår Integritetspolicy för kunder och hålla dig uppdaterad om
dess innehåll. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från och med det datum som anges överst i
dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande
som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat
sätt.
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