
INTEGRITETSPOLICY 
ATOE Filmproduktion AB (559148–2913) hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. 

Oavsett om du är kund hos oss, leverantör eller samarbetspartner, om du medverkar i en av 

våra filmer eller bara är en nyfiken blivande bekant, så kan du känna dig trygg med att dina 

uppgifter behandlas med största respekt och hänsyn för din integritet.  

Behandling av personuppgifter  

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person som är i livet. I vår verksamhet kan det avse namn, personnummer, postadress, e-

postadress och telefonnummer samt ljud, bild och video i vilken en person kan identifieras. 

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt. 

Våra ändamål och syften med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna 

tillhandahålla det som vi enligt överenskommelse och/eller avtal ska tillhandahålla. Det kan 

också vara att vi vill informera dig om vad vi kan erbjuda i de fall vi bedömer att våra intressen 

att marknadsföra våra tjänster till dig väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.  

Kund – Vi registrerar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera avtal och leverera 

våra tjänster till dig. Detta innebär personuppgifter för privatpersoner och enskilda 

näringsidkare samt kontaktuppgifter till kontaktpersoner. 

Leverantör och samarbetspartner – Vi registrerar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna 

hantera avtal med och betalning till dig. Detta innebär personuppgifter för enskilda 

näringsidkare samt kontaktuppgifter till kontaktpersoner. 

Medverkande i ljud, bild och/eller video – Vi registrerar de uppgifter som krävs för att vi ska 

kunna hantera avtal och leverera eventuellt arvode till dig. Som medverkande ombes du i 

samband med inspelning att fylla i dina uppgifter på en samtyckesblankett därför att vi vill 

försäkra oss om att de personer som hörs och/eller syns i våra produktioner deltar av egen 

vilja. Om du som medverkat i en produktion av någon anledning skulle ångra dig, ber vi dig att 

kontakta oss snarast på gdpr@atoe.se.  

Prenumeranter på nyhetsbrev och blivande bekanta – Vi registrerar de uppgifter som krävs för 

att kunna leverera nyhetsbrev eller information om våra tjänster till dig. Du kan när som helst 



avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet via avregistreringslänken samt undanbe dig annan 

marknadsföring från oss med ett mail till gdpr@atoe.se. 

Information till tredje part 

Vi kommer inte att föra vidare dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt uttryckta 

samtycke, såvida utelämnande av dina personuppgifter inte krävs enligt lag eller i samband 

med ett pågående rättsligt, administrativt eller indrivningsförfarande där du och vi är parter.  

Vi kan komma att anlita underleverantörer för tjänster i anslutning till vår verksamhet, som kan 

komma att hantera dina personuppgifter. Vi kommer alltid att begränsa sådana leverantörers 

tillgång till de personuppgifter som är absolut nödvändiga för dem att få tillgång till för att vi 

ska kunna leverera våra tjänster och/eller betalningar. Vi kommer även kräva att dessa 

leverantörer i sin tur skyddar personuppgifter i enlighet med GDPR.  

Vi kommer inte att föra vidare dina personuppgifter till tredje part för kommersiellt bruk utan 

ditt samtycke. Om du samtyckt till att medverka i ljud, bild och/eller video som vi producerar på 

uppdrag av en kund kan alla eller vissa av dina personuppgifter komma att föras vidare till 

denna kund, i enlighet med för uppdraget gällande avtal.  

Våra produktioner, inklusive ljud, bild och video där personer kan identifieras, kan komma att 

publiceras på vår hemsida och/eller på våra konton i sociala medier såsom Facebook, 

Instagram och LinkedIn. I dessa kanaler kan vi bara ansvara för vad vi själva publicerar. 

Rätt att begära, rätta eller radera information  

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt att få 

eventuellt felaktiga uppgifter rättade utan kostnad. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut 

dina personuppgifter till någon obehörig, måste din begäran göras skriftligen, undertecknas av 

dig, skannas in och skickas per e-post till oss på gdpr@atoe.se. Ange i din begäran vilka 

uppgifter du vill ta del av eller ändra samt hur du vill bli kontaktad. Ditt registerutdrag skickas 

till dig inom 30 dagar från det att vi tagit emot din begäran. Om utdraget är så omfattande att 

vi behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran, meddelar vi 

dig detta. Ifall du skickar begäran om registerutdrag flera gånger kan vi komma att ta ut en 

avgift eller, i vissa enligt lag stadgade fall, vägra att tillmötesgå din begäran. 

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om: 



▪ de inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för, 

▪ vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta, 

▪ vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring och du motsätter dig att 

personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål, 

▪ vi behandlar personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande 

skäl som väger tyngre än ditt intresse, 

▪ vi inte behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler, 

▪ det krävs att personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet. 

När vi får din begäran kommer vi att bedöma huruvida det finns skäl att radera dina 

personuppgifter och meddela dig vår bedömning. Vi har rätt att behålla dina personuppgifter 

om vi behöver ha kvar dem för att fullgöra en rättslig skyldighet.  

Frågor, synpunkter, önskemål eller klagomål 

Du har alltid rätt att förmedla eventuella klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten. Om 

du har frågor, synpunkter, önskemål eller klagomål gällande denna policy eller vår hantering 

av dina personuppgifter, ber vi dig dock att i första hand kontakta oss så att vi kan hjälpa dig 

och bli bättre i framtiden. Vi besvarar din förfrågan så snart vi kan, men som senast inom 30 

dagar. Du når oss via gdpr@atoe.se.   

 

 

 


