
 

Information om behandling av 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagens (PuL) syfte är att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet 
kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del av detta skydd är att den som 
uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. En personuppgift är i lagens mening 
all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

Personuppgiftsansvarig 

Shareville AB (Shareville) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av användarens 
personuppgifter. Var och en har enligt PuL rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära  ett 
registerutdrag om vilka personuppgifter som behandlats om den sökande. En ansökan ska vara 
egenhändigt undertecknad och skickas till nedanstående adress. Samma adress ska användas om 
användaren önskar begära rättelse av felaktig eller missvisande personuppgift. 

Shareville AB 
c/o Nordnet Bank AB 
Box 140 77 
167 14 Bromma 
Sverige 

Vilka personuppgifter behandlas? 
  

Shareville registrerar och lagrar användarens e-postadress som denne uppger i samband med 
registrering av medlemskapet. Vidare registreras användarens IP-adress när denne är inloggad på 
Sharevilles webb. När användaren är inloggad i applikationen behandlas konto- och 
transaktionsuppgifter för att begärda tjänster ska kunna utföras. Denna information rensas från 
applikationen när sessionen avslutas och applikationen stängs ner. 

För vilka ändamål behandlas uppgifterna? 

Shareville behandlar ovan nämna personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med användaren. 
Uppgifter behandlas vidare för att kunna informera användaren om eventuella villkorsändringar 
samt förse användare med direktmarknadsföring rörande produkter och tjänster anknutna till 
användarens medlemskap.  

Shareville loggar också IP-adresser, i syfte att förhindra och utreda brottsliga attacker samt för att 
fullgöra rättsliga skyldigheter. Användaren ger vidare Shareville rätt att fritt disponera anonym data 
på aggregerad nivå för jämförelsetjänster och i marknadsundersökningar. 

Shareville AB c/o Nordnet Bank AB Box 14077 Gustavslundsvägen 141 SE-167 14 Bromma Tel: +46 8 410 560 00
 Org. nr 556806-7200 E-post: info@shareville.se www.shareville.com

http://www.shareville.com


Till vem eller vilka kan uppgifterna komma att lämnas ut? 

Shareville lämnar ut användarens personuppgifter till Nordnet Bank AB för behandling för ändamål 
hänförliga till användarens medlemskap, direktmarknadsföring samt i syfte att övervaka 
marknadsmissbruk. 

Information som loggas i syfte att förhindra och utreda brottsliga attacker kan komma att lämnas 
ut till rättsvårdande myndigheter.  

Rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för ändamål som rör 
direktmarknadsföring 

Shareville får inte behandla personuppgifter om användaren för ändamål som rör 
direktmarknadsföring, om denne motsätter sig sådan behandling. För att underrätta Shareville om 
detta används den ovan angivna adressen. 
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