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Integritetspolicy Vembi
Vilkas personuppgifter behandlas?
Personuppgifterna som behandlas i Vembi Ägarinformation AB (Vembi) är uteslutande sådana som
tillhör personer knutna till svenska aktiebolag eller andra organisationer genom styrelseuppdrag,
revisorsuppdrag eller ägande. Källan till personuppgifterna är uteslutande allmän och offentlig
dokumentation. Inga uppgifter om personer utanför dessa kategorier sparas. Vembi Ägarinformation
behandlar även personuppgifter tillhörande kunder.
Vilka personuppgifter behandlas?
Informationen som finns sparad av Vembi är sådan som uteslutande juridiskt betecknas som offentliga
allmänna handlingar. Dessa är namn, personnummer, styrelseuppdrag och antal aktier och därmed
ägarandel i svenska onoterade bolag. Baserat på de två sista uppgifterna skapas även ett nätverk där
gemensamma nämnare förekommer, detta omfattar inte kontaktpunkter utanför det insamlade, offentliga
materialet eller släktskap. För kunder till Vembi behandlas namn och mailadress.
Hur sker insamlingen av personuppgifterna?
Namn, personnummer och styrelseinformation matas in automatiskt via ett API. Antal aktier och
därmed ägarandel av bolaget inhämtas från bolagsverket i form av bolagsstämmoprotokoll och dess
röstlängder. I mycket sällsynta fall insamlas aktieböcker från bolaget som är att avse som offentlig
handling i enlighet med Aktiebolagslagen (2005:551), kap 5, 10§. Således har all insamlad information
sin grund i offentliga och från myndigheter tillhandahållna handlingar. För kunder sken insamlingen
genom frivilligt tillkännagivande av kunden.
Varför sparas dessa personuppgifter?
Idag finns ett legalt och kommersiellt intresse för att känna till vilka som är de fysiska personerna bakom
svenska aktiebolag. Vembi tar ingen del i att bestämma i vilket syfte kunden använder informationen
utan samlar endast in informationen med syfte att strukturera upp den och vidarebefordra den till kund
med stöd av YGL (1991:1469) samt giltigt utgivningsbevis från myndigheten för press, radio och
tv. Personuppgifter tillhörande kunder behandlas och insamlas med syfte att kunna fullgöra Vembis del
affärsavtalet och leverera den beställda informationen.
Vilka tar del av personuppgifterna?
Vembi har idag tre typer av kunder, enskilda köp, prenumeration och API/filleverans. Alla tre
kundtyperna får ta del av samtliga tillgängliga personuppgifter och bestämmer själva i vilket syfte
uppgifterna används så länge det inte står i strid med Vembis användarvillkor. Personuppgifter
tillhörande kunder behandlas intern och sprids inte utanför Vembi.
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Hur länge sparas personuppgifterna?
På grund av det legala och kommersiella intresset för informationen, i kombination med dess offentliga
natur och att informationen, genom myndigheter, är allmänt tillgänglig så blir informationen inte obsolet
och är ständigt tillgänglig. För att värna den personliga integriteten raderar Vembi dokument vilka är
äldre än tio år samt genomför årligen kontroller av databasen för att radera obsolet data. Personuppgifter
tillhörande kunder raderas efter sju år då Vembi har en juridisk skyldighet att göra enligt
bokföringslagen.
Vem ansvarar för att dessa personuppgifter behandlas i enlighet med rådande lagstiftning?
Personuppgifternas insamlande, rådande lagstiftnings efterlevnad och att den personliga integriteten
värnas faller under dataskyddsombudets ansvar.
Personer har rätt att ta del av de personuppgifter som Vembi behandlar och för att begära ut den
informationen skickas en skriftlig och signerad förfrågan med aktuella kontaktuppgifter till:
Data Protection Officer
dpo@valu8group.com
Vembi Ägarinformation AB c/o Valu8
114 26 Stockholm
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