
   

information om 

Akelius 

behandling av 

aktieägares 

personuppgifter 

inledning 
Akelius Residential Property AB (publ) 

(”Akelius”) behandlar personuppgifter om dig 
som aktieägare i Akelius.  

Vi vill därför informera dig om vår behandling 
av dina personuppgifter och om vilka rättigheter 
du har enligt dataskyddslagstiftningen. 

 
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för 

att föra aktieboken i Akelius och är 
personuppgiftsansvarig för behandling av 
personuppgifter som sker i anslutning till 

uppdraget.  
Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar 

dina personuppgifter,  
ber vi dig kontakta Euroclear.  
 

 

vilka personuppgifter 

behandlar vi? 
De personuppgifter som vi behandlar om dig 
som aktieägare är exempelvis  

- namn,  

- födelsedatum,  

- personnummer eller annat nationellt 

identifikationsnummer,  

- adress,  

- telefonnummer,  

- e-postadress, 
  



   

- information om ditt aktieinnehav som 

exempelvis antal aktier, 

- uppgifter från eventuell kommunikation 
mellan dig och Akelius,  

inklusive uppgifter i styrelse- och 
stämmoprotokoll. 

 
 

varför och med stöd i 

vilken rättslig grund?  
I samband med bolagsstämma behandlas 
personuppgifterna för registrering,  

upprättande av röstlängd för bolagsstämman 
och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.  

Personuppgifterna behandlas för att Akelius ska 
fullgöra sina rättsliga förpliktelser som följer av 
lag,  

däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och 
skatterättslig lagstiftning samt Akelius 

berättigade intresse av att hålla bolagsstämma 
och administrera andra frågor som rör 
aktieägarna. 

Vi behandlar endast dina personuppgifter för 
det ändamål de samlats in för.  

Om vi skulle behöva behandla dina 
personuppgifter för något annat ändamål eller 
något ändamål som enligt dataskydds-

lagstiftningen kräver ditt samtycke,  
så kommer vi att informera dig om detta och 

inhämta ditt samtycke i förväg. 
 

överföring av 

personuppgifter 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut 
till andra bolag inom Akeliuskoncernen eller till 

tredje part om det krävs enligt lag,  
annan författning eller myndighetsbeslut.  

Vissa personuppgifter,  
som namn och information i styrelse- och 
stämmoprotokoll,  

kan komma att publiceras på bolagets 
webbplats. 

 

hur länge vi sparar dina 

personuppgifter 
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre 

tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de 
ändamål som anges ovan eller vad som krävs 

enligt lag.  



   

Därefter raderar vi dina uppgifter eller 

avidentifierar dessa så att de inte längre går att 
koppla till dig. 

 

 

dina rättigheter som 

registrerad 
Du har som registrerad ett antal lagstadgade 
rättigheter enligt tillämplig dataskydds-

lagstiftning: 

Rätt till tillgång – du har rätt till tillgång till dina 

personuppgifter,  
vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse 
på huruvida personuppgifter som rör dig 

behandlas,  
och om så är fallet även få tillgång till 

personuppgifterna och viss ytterligare 
information om behandlingen. 

Rätt till rättelse – du har rätt att få felaktiga 

uppgifter om dig rättade eller kompletterade,  
om du anser att dina personuppgifter är 

felaktiga eller ofullständiga. 

Rätt till radering – du har rätt att få dina 
uppgifter raderade om  

- uppgifterna inte längre är nödvändiga för de 
ändamål för vilka de behandlas,  

- dina uppgifter har behandlats på ett olagligt 
sätt, eller 

- behandlingen av dina uppgifter inte är 
nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, 
för att kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten 
för arkiv- eller forskningsändamål 

 

Rätt till invändning avseende intresseavvägning 
– när behandling sker med stöd av intresse-

avvägning har du rätt att när som helst göra 
invändningar mot behandlingen.  

Vi kommer då att göra en ny intresseavvägning 
och kommer endast fortsätta behandlingen,  
trots din invändning, om vi kan påvisa 

tvingande berättigade intressen som överväger 
dina intressen. 

Rätt till dataportabilitet – du har rätt till 
dataportabilitet,  
vilket innebär att du under vissa 

omständigheter har rätt att få del av sådana 
personuppgifter om dig som du tillhandahållit 

till oss,  



   

i syfte att du ska kunna överföra person-

uppgifterna till en annan personuppgifts-
ansvarig. 

Rätt till begränsning – du har rätt att få dina 

uppgifter begränsade om du exempelvis 
bestrider uppgifternas korrekthet,  

eller om du invänt mot behandling enligt ovan,  
i båda fallen under den tid som vi utreder och 
kontrollerar din begäran. 

Rätt att klaga till Datainspektionen – du har rätt 
att klaga till Datainspektionen om du anser att 

vi behandlar dina personuppgifter felaktigt eller 
i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning,  

se www.datainspektionen.se. 
 

kontaktuppgifter 
Om du har några frågor om hur Akelius-

koncernen behandlar dina personuppgifter,  
eller om du vill utöva dina rättigheter enligt 
ovan,  

är du välkommen att kontakta Akelius Group 
Privacy Officer: 

Akelius Group Privacy Officer 
P.O Box 104, SE-182 12 Danderyd 
E-post: gpo@akelius.com  

Group Privacy Officer, Demetris Syllouris  

 

http://www.datainspektionen.se/

