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Dataskydd och vår hantering av personuppgifter 

Integritetspolicy 

I Sverige har vi en gemensam dataskyddsförordning (GDPR) tillsammans med alla andra EU-medlemsstater. Syftet med den 

är bland annat att skärpa säkerheten rörande enskildas personuppgifter. Vi har också en nationell lagstiftning, 

Dataskyddslagen, som kompletterar dataskyddsförordningen. 

Med orden Advantage-koncernen, Koncernen eller Bolagsgruppen avser vi Advantage Aviation Services Sweden Holding AB, 

Advantage Aviation Services Sweden AB, Advantage Turbine Services Sweden AB och Advantage Asset Sweden AB. 

Det är helt centralt för Advantage-koncernen att du ska känna dig trygg i att vi skyddar din personliga integritet. Det gör vi 

genom att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Vad menas med personuppgifter och personuppgiftsansvar? 
Personuppgifter är uppgifter som på olika sätt kan kopplas till dig. Det kan vara vanliga uppgifter som ditt namn, mejladress 

eller postadress, men kan även vara exempelvis bilder. Advantage-koncernen är ansvarig för behandlingen av alla 

personuppgifter som vi samlar in. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss på sista sidan. 

Behandling av personuppgifter 
Med behandling menas allt som vi som arbetar på Advantage-koncernen gör med dina personuppgifter. En behandling av 

personuppgifter är till exempel när vi samlar in, sorterar eller bearbetar uppgifterna på annat sätt. 

Varför behandlar Advantage-koncernen personuppgifter 
Advantage-koncernen hanterar främst personuppgifter kring sina anställda. Detta görs inom ramen för anställningsavtal. 

Personuppgifter kan även samlas in vid rekrytering och sker då genom samtycke. Uppgifterna gallras efter slutförd 

rekrytering. Kontaktuppgifter till kunder och leverantörer. Dessa uppdateras regelbundet och sker med intresseavvägning. 

Rätt att begära information, rättelse, radering och begränsning 
Vill du veta om och på vilka sätt Advantage-koncernen behandlar personuppgifter om just dig, skicka en undertecknad 

begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Advantage-koncernen och 

att få dina personuppgifter rättade om du tror att de är felaktiga på något sätt. Du har även rätt att begära radering av 

personuppgifter och begränsning av behandling. 

Kontakta oss 
Advantage Aviation Services Sweden AB 
Marma 113 
741 93 Knivsta 
Epost: gdpr@advantageavio.se   

Om du känner att du inte får det bemötande du har rätt till, eller att du av andra orsaker anser att vi brister kring din personliga 

integritet, kan du vända dig till Datainspektionen, www.datainspektionen.se 


