
 

 

Integritetspolicy 
 

Storent AB värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy 
förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den 
allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

När du lämnar din kontoansökan till Storent AB lagrar vi er/era personuppgifter för att vi först skall kunna göra en kreditupplysning 
och sedan för att vi skall kunna kontrollera vilka som är behöriga att beställa, hämta, signera och andra ärenden som gäller för vår 
verksamhet. 

 

Personuppgiftsansvarig 
STORENT AB (556914-1780), Arrendevägen 50, 16344, Spånga, är personuppgiftsansvarig för Storents behandling av dina 
personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
 
Samtycke är lika med att godkänna 
När du lämnar in en kontoansökan eller gör en kontoansökan på vår hemsida STORENT.SE och trycker på ”Skicka” har du gett ditt 
samtycke till att vi lagrar era uppgifter. 
 
Vad är personuppgifter?  
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt 
namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel kontaktuppgifter eller utbildning.  
De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen hyrestagarens/kunds namn, personnummer/organisationsnummer, 
telefonnummer och e-postadress, som hyrestagare/kund självmant lämnar och som är dokumenterat i hyresavtal, samt 
användarens folkbokföringsadress alternativt företagsadress. 
 
Behandling av personuppgifter  
Ni som hyrestagare/kund till Storent AB samtycker härmed till att Storent AB behandlar era personuppgifter för att tillhandahålla 
och administrera levererad tjänst. Hyrestagare/kund samtycker till att Storent AB behandlar personuppgifterna för att bland 
annat: 
(a) administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och nyhetsbrev, hantering av kundtjänstärenden, 
användarundersökningar etc.); 
(b) utföra kreditprövning, betalning och debitering; 
(c) marknadsföra egna varor och tjänster; 
(d) lämna uppgifter till polis och andra myndigheter. 
 
Vid tillhandahållande av tjänsten kan dina personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana 
överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en 
adekvat skyddsnivå. 
 
När registreras mina personuppgifter?  
Hos Storent AB kan dina personuppgifter registreras till exempel när ni lämnar in en kontoansökan, fullmakt eller på annat sätt 
kontaktar oss i något ärende då vi kan behöva spara och lagra personuppgifter i vårt system, för att säkerhetsställa att det är rätt 
företag/person som ärendet gäller och så att vi kan se om det är en behörig person som vi är i kontakt med. 
 
Säkerhet 
Vi använder IT-system och har vidtagit säkra processer och rutiner för att skydda dina personuppgifter gentemot olovlig eller 
obehörig behandling och förlust eller annan förstörelse. 
 
Information till dig 
Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om ifall personuppgifter om dig behandlas av oss, vilka uppgifter 
detta är m.m. Du måste skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. 
 
Rätt till rättelse 
Du kan när som helst begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras ifall uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga. 
 

STORENT AB    

Arrendevägen 50, 163 44 Spånga   

Telefon: 08-40 20 300 

E-post: storent.se@storent.com 

 

Godkänd för F-skatt 

Org.nr. 556914-1780 

Momsreg.nr. SE556914178001                          

 

 

Bankgiro 165-8053 

SWEDBANK AB 

SWIFT: SWEDSESS 

IBAN: SE0280000832799342430460 

 


