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Vi är måna om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter enligt 
gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen, GDPR. 
 
Asap KB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med 
bolagets verksamhet, som består av att bedriva administration och handel med 
tävlingshästar i andelsägarform, varvid andelsägarna utgör kommanditdelägare i Asap 
KB, och komplementär är ASAB Andelshästar Sverige AB.   
 
Personuppgifter är information som identifierar dig eller som kan användas för att 
identifiera eller kontakta dig. Sådana personuppgifter kan inkludera ditt namn, adress, 
telefonnummer, mejl-adress och/eller födelsedatum. 

Vi behandlar uppgifterna från dig bl.a. för att kunna uppfylla vad som avtalats mellan 
samtliga bolagsmän i bolagsavtalet jämte tilläggsavtal, samt för redovisnings- och 
faktureringsändamål.  

Vi samlar in informationen via t ex support eller frågeformulär/avtal. Den rättsliga 
grunden för en sådan behandling av uppgifter är avtalet samt bolagets legitima intressen 
i övrigt av att tillhandahålla bästa möjliga lösningar för andelsägarna inom den bedrivna 
verksamheten, samt (i förekommande fall) samtycke till behandling. 

Vi använder även ditt namn och din mejladress för att skicka dig löpande information 
och erbjudanden kopplat till bolagets verksamhet.  

Om du kontaktar kundtjänst kommer vi att kommunicera med dig med svar på dina 
frågor, för att tillhandahålla de tjänster du begär, och för att hantera ditt kundkonto. Vi 
kommer att kommunicera med dig via mejl eller telefon i enlighet med dina önskemål. 

 
Dina rättigheter 
 
Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. 
Vi kommer även på din begäran att rätta eller ta bort felaktiga personuppgifter.  
Du har rätt till radering av personuppgifter utan onödigt dröjsmål under vissa 
omständigheter, t ex om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för 
vilka de samlades in.  
 
Du har rätt att göra invändningar om vi använder dina uppgifter i egna intressen och 
marknadsföringsändamål utan ditt medgivande, samt givetvis om dina uppgifter på 
något vis skulle behandlas på olagligt sätt. Du kan också lämna klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid 
med Dataskyddsförordningen. 
 
Kontakta vår kundsupport på info@asapkb.se om du har frågor kring vår integritet- och 
personuppgiftspolicy. 
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