
1 Allmänt 

Sekretesspolicy 
 

De sammanfattande punkterna är 
inte en del av policyn. 

 
 

 Vi är bäst i världen på att 
berätta hur ett företag mår 
ekonomiskt. 

 
 Denna sekretesspolicy gäller 

användare av MyNumbers 
onlinetjänster. När du skapar 
ett användarkonto hos 
MyNumbers accepterar du 
sekretesspolicyn 

 
 Denna policy berättar vilka 

uppgifter vi samlar in om dig 
och varför. 

1.1 Denna policy (”Policyn”) gäller då MyNumbers AB 
(”MyNumbers”) org. nr 559138-5959, Norrtullsgatan 
6, 113 29 Stockholm, 
e-mail: marknad@mynumbers.nu, tillhandahåller tjänster 
för verksamhetsstyrning via webb eller app (”Tjänsten”). 
 
1.2 Denna sekretesspolicy gäller användare av 
MyNumbers onlinetjänster. Genom att besöka siten 
och/eller skapa ett konto och använda Tjänsten 
godkänner och accepterar du att MyNumbers hämtar och 
lämnar information på din dator, mobiltelefon, surfplatta 
eller annan utrustning som du gör tillgänglig samt 
behandlar dina person- eller företagsuppgifter i enlighet 
med denna policy. 
 
1.3 Du kan avsluta ditt användarkonto i MyNumbers 
genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande 
funktion i Tjänsten eller genom att kontakta MyNumbers. 
 
 
 

2 Vilka uppgifter behandlar 
MyNumbers om dig?

 
 

 Vi kan komma att hämta data 
om dig från offentliga register. 

 
 Vi kan komma att hämta data 

från tredje parter som du 
väljer att använda med 
MyNumbers. 

 
 När det inte finns en anledning 

att ha kvar personsuppgifter så 
raderas dessa. 

2.1 MyNumbers samlar in och behandlar personuppgifter 
om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten. 
MyNumbers samlar också in information genom egna 
eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, 
se punkt 7. 
 
2.2 MyNumbers samlar in och behandlar företagsdata i 
och med du tillhandahåller det, vilket bland annat kan ske 
medels en fil eller en koppling med ett affärssystem. 
Exempel av företagsdata är; organisationsnummer, 
kontoplan, bokföringsverifikat, transaktioner från kund- 
och leverantörsreskontra. För att skapa användarkonto 
registrerar du namn och epostadress till MyNumbers. 
Som besökare på MyNumbers plattformar registrerar vi 
även information såsom IP-adress, operativsystem,



webbläsar-ID och liknande information av teknisk 
karaktär. 

 
2.3 MyNumbers kan även komma att inhämta uppgifter 
från offentliga register och information som MyNumbers 
får del av från tredje parter. 

 
2.4 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det 
finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål 
som uppgifterna samlades in för. MyNumbers kan 
komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att 
följa lagkrav eller för att bevaka MyNumbers rättsliga 
intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

 
2.5 Ditt företagsdata bevaras endast så länge som det 
finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål 
som uppgifterna samlades in för. Ditt företagsdata 
kommer dock inte att raderas helt men kan sparas längre i 
en avidentifierat form med bland annat som syfte att 
kunna konsolidera per bransch för att göra en jämförelse. 
Utifrån detta konsoliderade data går det inte att 
identifiera ett specifikt företag eller kund. 

 
 
 

3 Varför behandlar 
MyNumbers uppgifter om dig? 

 
 
 

 Vi använder uppgifter om dig 
och din ekonomi för att ge dig 
en så bra tjänst som möjligt. 

 
 Efter att uppgifterna 

anonymiseras kan de också 
användas i ex 
marknadsundersökningar. 

 
 I framtiden kan du få 

anpassade erbjudanden från 
MyNumbers om vår tjänst. 

3.1 MyNumbers behandlar dina personuppgifter för flera 
olika syften. Huvudsakligen behandlar MyNumbers 
personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, 
utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, 
att administrera kundförhållandet med dig, samt för att 
uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. 
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och 
kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, 
affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. 
 
3.2 MyNumbers behandlar vidare dina personuppgifter 
för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. 
Personuppgifter kan exempelvis komma att behandlas, 
samköras, segmenteras och analyseras för att genom 
riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden 
eller rekommendationer om Tjänsten, vilka är anpassade 
efter användarens preferenser, beteenden eller behov. 
MyNumbers kan använda dina personuppgifter för att



testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra 
tjänster. 

 
3.3 MyNumbers samlar in och behandlar företagsdata för 
att kunna tillhandahålla Tjänsten. 

 
 
 

4  Tredje parter 
 När vi hämtar in data åt dig från 

tredje parter så behöver vi 
identifiera dig hos dem för att 
hämta rätt data. 

 
 Ibland behöver vi använda 

samarbetspartners och då kan de 
också ha tillgång till data. 

 
 Vi förbinder oss att ha avtal med 

alla samarbetspartners som 
förbjuder dem att i sin tur lämna 
ut några uppgifter. 

 
 Ibland behöver vi använda oss av 

leverantörer men det är alltid 
MyNumbers som ansvarar för att 
dina personuppgifter behandlas 
på rätt sätt. 

4.1 MyNumbers kan komma att lämna ut eller på annat 
sätt tillhandahålla information om användaren till 
MyNumbers samarbetspartners. Användare ska dock 
vara trygga med att MyNumbers samarbetspartners 
inte kommer att kunna identifiera en användare, 
eftersom den information som lämnas ut vare sig 
innehåller namn eller annan kontaktinformation och 
samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att 
inte samköra informationen med andra register i syfte 
att avslöja användarens identitet. Samarbetspartnern 
får inte heller lämna ut informationen till någon annan 
utan MyNumbers skriftliga godkännande. Du väljer 
själv om vill använda integrerad tredjepartstjänst 
(såsom faktureringstjänster) i MyNumbers, där du i 
sådana fall lämnar uppgifter direkt till 
samarbetspartner, vilka samarbetspartnern behöver för 
att fullfölja sitt uppdrag och därmed ansvarar för. 
 
4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut 
om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav 
eller krav från myndigheter, för att tillvarata 
MyNumbers rättsliga intressen eller för att upptäcka, 
förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra 
säkerhets- eller tekniska problem. MyNumbers kan 
även komma att lämna ut personuppgifter till bolag 
som behandlar personuppgifter för MyNumbers 
räkning, t.ex. våra IT-leverantörer eller externa 
analysföretag. Det är dock alltid MyNumbers som 
ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt 
sätt. 
 
4.3 Dina personuppgifter kan komma att överföras till 
eller lagras i ett land utanför EU/EES. Genom att 
skapa ett MyNumbers-konto samtycker användaren till 
att användarens personuppgifter förs över och lagras 
utanför EU/EES.



5 Skyddet för 
personuppgifter 

 
 

 Att behandla dina personuppgifter 
är ett stort ansvar som vi inte tar 
lätt på. 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar 
dina personuppgifter till MyNumbers. MyNumbers 
har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina 
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring 
och radering. 
 
 
 

6 Cookies m.m.
 

 
 

 Vi använder cookies för att göra 
tjänsten så bra som möjlig. 

6.1 MyNumbers Tjänster på MyNumbers webbsida 
och i appen använder cookies och andra tekniker 
(hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. 
Cookies används för att MyNumbers ska kunna föra 
besöksstatistik och för att kunna förbättra 
upplevelsen för dig som användare. MyNumbers 
använder två typer av cookies, dels sessionsbaserade- 
cookies som försvinner så fort du stänger ner din 
webbläsare, men även mer långlivade cookies. 
 
6.2 Huvudsyftet med MyNumbers användning av 
cookies är för att förbättra de tjänster vi erbjuder. 
Vi använder cookies för att hantera inloggningar och 
öka säkerheten för våra användare, att analysera 
användare och användarbeteende anonymt för att 
veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att 
analysera hur våra epost-utskick fungerar och att vi 
skickar information som du som användare 
uppskattar, att kunna visa upp erbjudanden i 
MyNumbers-appen som är relevanta för dig, för att 
mäta hur dessa erbjudanden presterar, samt för att 
komma ihåg inställningar och andra val som du gör 
på våra webbplatser. MyNumbers samlar även in, 
analyserar och samkör information om användarens 
preferenser, beteenden, behov för de syften som 
framgår av punkten 3. Cookies från tredje part kan 
användas i de fall vi använder externa tjänster för att 
förbättra produkten. 
 
6.3 Om du inte vill att vi använder cookies för att 
förbättra din användarupplevelse kan du enkelt 
stänga av detta. I din webläsare kan du göra



inställningar som hindrar MyNumbers och andra från 
att registrera cookies på din dator. Sådana 
inställningar innebära dock att vissa funktioner på de 
flesta webbplatser inte kommer att fungera. 
Om du vill kan du i de flesta webbläsares 
inställningar välja att bara stänga av spårning (eng. 
Do Not Track), vilket innebär att MyNumbers inte 
samkör data från våra egna webbplatser. För att göra 
samma sak på din mobiltelefon kan du för iOS kan 
du under integritets- och reklam-inställningar gå in 
och välja att begränsa spårning (eng. Limit Ad 
Tracking). För Android gör du detta under Google- 
inställningar och annonser. Om du väljer att ställa in 
din webbläsare att inte acceptera cookies kan 
MyNumbers tyvärr inte garantera att Tjänsten 
fungerar korrekt. 

 
6.4 När du laddar ner MyNumbers app på din 
mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning 
behöver MyNumbers lagra och hämta viss teknisk 
information från utrustningen för att MyNumbers ska 
kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom 
att ladda ner appen samtycker du till att MyNumbers 
lagrar och hämtar viss teknisk information från 
utrustningen. Om du inte längre önskar att 
MyNumbers lagrar och hämtar den tekniska 
informationen måste du avinstallera appen. 

 
 
 
 
 

 Kontakta oss gärna om du har 
frågor. 

7 Kontaktinformation m.m. 
 
7.1 MyNumbers ansvarar för att dina personuppgifter 
behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. En 
gång per kalenderår har du rätt att, genom en 
skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett 
registerutdrag om vilka personuppgifter som finns 
registrerade om dig. MyNumbers kommer på din 
begäran eller egen initiativ att rätta uppgifter som 
upptäcks vara felaktiga eller missvisande. Vi kan inte 
radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat 
krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, 
eller när det finns andra legitima skäl till varför 
uppgifterna måste sparas. Du kan när som helst 
återkalla ditt samtycke till att låta oss använda 
uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan 
kontakta oss genom att skicka ett mail eller ett brev 
till oss. Kontaktuppgifterna hittar du i punkt 1.1 i 
denna policy.



7.2 Tveka inte att kontakta MyNumbers om du har 
några frågor om behandlingen av dina 
personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. 
Vår kontaktinformation hittar du under punkten 1.1. 

 
 
 
 
 

8 Ändringar i policyn 
 

MyNumbers har rätt att när som helst ändra 
sekretesspolicyn. Senaste sekretesspolicy ska alltid 
finnas tillgänglig på MyNumbers hemsida. Den här 
policyn uppdaterades senast 8 oktober 2019. 


