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PARANS SOLAR LIGHTINGS DATASKYDDSPOLICY 
PARANS SOLAR LIGHTING’S PERSONAL DATA PROTECTION 
POLICY 
 
På Parans Solar Lighting (Parans) värnar vi om din personliga integritet, vilket innebär att vi 
alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna 
dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi 
arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som  
kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter 
du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för 
att utöva dessa rättigheter.  
At Parans Solar Lighting (Parans) we safeguard your personal integrity, which means that 
we always collect and process personal data responsibly with your integrity in mind. This 
Personal Data Protection Policy describes how we collect and use personal data, and how 
we work to protect the information with the help of both technical and organizational 
protectives. “Personal data” is all information that could be connected to you as now living 
physical person. The Policy also describes which rights you have regarding our processing 
of personal data, and how you should proceed to use these rights. 
   
Parans behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 
(Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess 
engelska namn General Data Protection Regulation).  
Parans process personal data according to the General Data Protection Regulation 
“GDPR”  (European Parliament and Council’s directive nr 2016/679). 
 
 
 
1. Vilken information samlar vi in? 
Which personal data do we process? 
Information som du ger till oss eller som vi samlar in om dig. Du kan komma att ge 
information till oss när du kontaktar oss, besöker vår webbplats och väljer att ladda ned 
vissa dokument eller kontakta oss eller på annat sätt. Vi samlar in informationen direkt från 
dig, från våra samarbetspartners eller från allmänt tillgängliga register. Beroende på vilken 
relation du har med oss så samlar vi olika information som kan vara:  
Information that you give us or that we collect about you. You may give information to us 
when you get in contact with us, visit our website and chose to down load document or 
contact us in other ways. We collect information directly from you, from our partners or 
from common available register. Depending on the relationship you have with us, we 
collect different information that could be: 
 

- Namn och kontaktinformation: namn, befattning, företag, företagsadress, e-
postadress, mobilnummer etc. 

- Name and contact details: name, professional title, company, company address, 
email, phone number etc.  
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- Information om varor/tjänster: detaljer angående de avtal för varor/tjänster du/ditt 
företag har ingått med oss.   

- Information about the products/services: details regarding the agreements you have 
entered into with us on your or your company’s behalf  

- Finansiell information: fakturainformation, köphistorik, negativ betalningshistorik,  
- Financial information: invoice details, purchase history, negative payment history.  
- Geografisk information: din geografiska placering 
- Geographic information: your geograpgic location 
- Enhetsinformation: vi kan också komma att samla in information om IP-uppgifter, 

vilken enhet du använder etc.  
- Browser information: we may also collect information about IP-address, which 

devise you use etc. 
 
Du kan när som helst ändra din information, exempelvis dina kontaktuppgifter och annan 
redigerbar information genom att kontakta oss. 
You may when ever your want change your information, for example your contact 
information or other editable information by contacting us. 
 
2. Vad gör vi med din information? 
What do we do with your personal data? 
Rättslig grund och ändamål för behandlingen  
Legal ground and purpose for the processing 
 
Parans behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga  
syftena är för att vi ska kunna:  
Parans process personal data for several different purposes. The main purposes are for us 
to be able to:  
 

- Hantera beställningar, köp, installationer, garantiärenden, service- och 
supportärenden och kommunikation med intressenter, kunder och investerare  

- Handle orders, purchases, installations, warranty items, service and support items, 
and communication with prospects, clients and investors 

 
- Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet  
- Document, evaluate, develop and market our business 

 
- Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner  
- Complete our obligations as partner 

 
- Förhindra bedrägerier och förebygga brott  
- Prevent fraud and prevent crime 

 
Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från  
oss, en så kallad opt-out.  
When we send out marketing promotion you will always have the possibility to say no to 
further similar promotions from is, a so called opt-out. 
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Varje behandling av personuppgifter som Parans motiveras utifrån är en eller  
flera av följande rättsliga grunder:  
Each process of personal data that Parans is motivated from is one or several legal 
grounds: 
 
Fullgörande av rättslig förpliktelse  
Fulfilment of legal obligation 
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen 
och marknadsmissbruksförordningen. 
Example: Some personal data we need to process to meet the demands according to the 
Swedish accountant law or the regulations regarding market abuse.   
  
Fullgörande av avtal  
Fulfilment of agreement 
Exempel: Om du köper våra produkter och tjänster så måste vi få vissa personuppgifter av 
dig för att kunna kommunicera kring leveranser, installation, fakturera etc. Om du är 
leverantör så måste vi lägga in betalningsuppgifter för att kunna betala till dig etc. 
Example: If you buy our products or services we need to receive some personal data by 
you to be able to communicate around deliveries, installations, invoices etc. If you are a 
supplier we need to be able to communicate around deliveries, state payment information 
to be able to make payments etc.   
  
Berättigat intresse  
Legitimate interest 
Exempel: Om du är yrkesverksam i en viss bransch, och Parans har ett erbjudande som 
passar för denna bransch så kan vi komma att kontakta dig för att marknadsföra 
erbjudandet. Detta då vi anser att vårt intresse som företag av att marknadsföra våra 
erbjudanden väger tyngre än ditt intresse som yrkesverksam att inte bli föremål för 
marknadsföring. 
Example If you are a professional with a specific branch and Parans has an offering that is 
well suited for that branch we may contact you to market the offering. This because of that 
we find our interest as a business of marketing our offering weights heavier than your 
interest as a professional to not to be target for promotion.   
 
Samtycke  
Consent 
Exempel: När du anmäler dig för att få ett av våra nyhetsbrev så frågar vi om du samtycker 
till att vi därmed behandlar dina personuppgifter. I de fall då en behandling bara är 
motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att 
vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.  
Example: When you submit to one of our newsletters we will ask you if you submit that we 
process your personal data. In those cases when a process only is motivated by a 
consent, you may whenever you want revoke your consent and claim that we stop with the 
specific processing.   
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När det gäller foto, video- och ljudinspelningar så har Parans ett berättigat intresse av att 
dokumentera vissa installationer och evenemang. Detta innebär till exempel att generella 
foton (”mingelbilder”) kan komma att användas utan att varje enskild person på  
bilden tillfrågas. Rätten att använda foton där enskilda personer står i fokus regleras i 
separata avtal när det gäller våra professionella kontakter som exempelvis kundinstallationer 
och samarbetspartners. Har du inte ett sådant avtal med Parans så ska vi vid  
fototillfället fråga om ditt samtycke innan vi får använda foto där du som person står i fokus. 
Detsamma gäller för video- och ljudinspelningar. 
When it comes to photo, video- or sound recording Parans has a legitimate interest to 
document some installations and events. This means for example that general photos 
(“mingling photo”) may be used without every individual on the photo will be asked for 
permission. The right to use photos where individuals are in focus will be regulated in 
separate agreements when it comes to professional contacts as for example customer 
installations and partners .If you do not have such agreement with Parans we will at the 
photo session ask for your permission before we may use photo where you as a person 
are in focus. The same is applied for video and audio recording.     
 
 
 
3. Vilka kan vi komma att dela din information med? 
 With whom could we share your personal data with? 
 
Vi vidtar alla rimliga avtalsmässiga, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå 
när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan. 
We take all necessary contractual, legal, technical and organizational measures to make 
sure that you personal data is processed in a secure way and to an adequate security  
level when transferred to or shared with selected third parties according to below,  
 
Leverantörer och underleverantörer. Parans kan komma att dela dina personuppgifter till 
leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden 
gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Dataskyddspolicy. 
Suppliers and sub suppliers. Parans may share your personal data with supplier and/or sub 
suppliers to be able to perform contractual commitments towards you and for other 
purposes according to this Personal Data Protection Policy. 

Logistik- och transportföretag.  Logistik- och transportföretag som levererar de varor du 
beställt när du väljer att vi ska ordna transporten för dig. 

Logistic and freights companies. Logistic and freight companies that delivers products that 
you have ordered when you chose that we should arrange the freight to you.  

Myndigheter. Parans kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som 
Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller 
om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är 
för bokföring. 
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Authorities, Parans may give necessary information to authorities as the Swedish Police, the 
Swedish Tax Authority or other authorities that we according to law are responsible to do or 
if you have approved that we do. One example of legal obligation to give information for 
accounting purposes.    

4. Var lagrar vi dina personuppgifter? 
Where do we store your personal data? 
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer 
komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en samarbetspartner eller 
underleverantör. Parans kommer att vidta alla rimliga avtalsmässiga, legala, tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat 
skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 
We always strive for processing your data within EU/EEA. The data may in some situations 
come to be transferred to or process in countries outside EU/EEA by one of our partners or 
sub suppliers. Parans will take all reasonable contractual, legal, technical and organizational 
measures to make sure that you personal data is processed in a secure way and to an 
adequate security level equal to and to the same level of protection that is offered within 
EU/EEA. 
 
5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
For how long do we store your personal data? 
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella 
åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller 
nödvändigt enligt andra berättigade intressen. När vi sparar dina uppgifter för andra syften 
än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på åtgärder i bokföring, 
sparar vi endast datan så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen 
och/eller lagstadgat för respektive syfte. 
We save your information if it is necessary to perform our contractual obligations towards 
you and as long as it is demand according to statutory storage time or necessary 
according to other legitimate interest. When we save your personal data for other purposes 
than the contractual obligations, for example to fulfil demands for the accountant, we save 
tne data as long as it is allowed to fulfil our legitimate interest and/or statutory for each 
purpose. 
  

Yrkesverksamma  

Professionals 

Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som ansvarig för att förbättra 
arbetsmijön på kontoret, så kommer vi att spara dina personuppgifter i fem år efter din 
senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel beställer Parans lösningar, för en 
dialog med oss via e-mail eller telefon, eller klickar på en länk i ett av våra nyhetsbrev.  

If you are in contact with us in your professional role, for example responsible to improve 
the working environment at the office, we will store your personal data for five years after 
your latest activity. With “activity” we mean that you for example order Parans solutions, 
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have a correspondence with us via email or the phone or click on a link in one of our 
newsletters.  

Privatpersoner  

Private person 

Om du är i kontakt med oss som privatperson så kommer vi att spara dina personuppgifter 
i två år efter din senaste aktivitet.  

If you are in contact with us as a private person we will store your personal data for two 
years after your recent activity.  

Framtida kontakter 

Future contacts 

Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att vi håller på att planera ett 
arrangemang där det företag du i din yrkesroll representerar ett potentiellt intressant 
företag, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in 
dem.  

If we not yet have been in contact with you, for example we are planning an event where 
the company that you in your professional role represent a potential interesting company, 
we will store your personal data for one year from the time that we have collected the data.  

 
Samtycke 
Consent 
 
Om du inte är köpkund, men t ex besöker Parans webbsida eller vid andra tillfällen där det 
blir aktuellt, kommer Parans inhämta samtycke från dig innan Parans gör någon registrering 
av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar 
Parans så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, fem år 
från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och 
informationen raderas då så snart som möjligt.  
If you are not a buying customer, but you for example visits Parans website or at other 
occasions where it could be actual, Parans will request your consent from you before 
Parans register any of your personal data. The information that is collected from you with 
your consent, Parans will save as long as the information is relevant but will erase historical 
data ongoing, five years from the date when the data was collected. You may always 
withdraw your consent and the data will be erased as soon as possible.    

 

Foto, video- och ljudinspelningar  

Photo, video and audio recording 
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Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid 
beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den 
tekniska livslängden medger.  
Recording that documents our business will be stored different long time depending on the 
purpose. If they are of future historical interest we will store them as long as the technical 
life length allows to.   
 
6. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och att lämna klagomål 
Your rights of access, rectification, erasure and to file a complaint 

• Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill 
veta vilken information vi har om dig. 

• Right of get access to your data. You may request a copy of your information if you 
would like to find out which information we have about you. 

• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig 
själv. 

• Right of rectification. You have the right to rectify wrong or not complete information 
about yourself.  

• Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när datan 
inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.  

• Right of erasure. You have the right to request erasure of your personal data when 
the data is no longer necessary for the purpose it was collected for.  

• Rätt att lämna in ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål hos en 
tillsynsmyndighet. 

• Right to file a complaint. You have the right to file a complaint with the supervisory 
authority.  

7. Uppdatering av denna dataskyddspolicy vid förbättring av våra 
tjänster 

Making updates of this Personal Data Protection Policy when we 
update our services 

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra erbjudanden vilket kan innebära förändringar i 
befintliga och framtida tjänster. Därför är det viktigt att du läser denna Dataskyddspolicy 
varje gång du använder någon av våra tjänster, eftersom behandlingen av personuppgifter 
kan skilja sig från tidigare. 
 We constantly work with improving our offering which could mean changes in existing and 
coming services. It is important that you read this Data Protection Policy each time you use 
some of our services, because there could be a discrepancy between how the personal 
data is processed.   
 

8. Kontakt  

Contact 
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Parans Solar Lighting AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 
556628-0649 och har sitt huvudkontor på Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal.   
Parans Solar Lighting AB (publ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter enligt ovan. Besök gärna parans.com 
Parans Solar Lighting AB (publ) is registered at Bolagsverket (Swedish Companies 
Registration Office) with Swedish Corporate Registration No. 556628-0649, and has its 
main office at Frölundagatan 118, 431 33 Mölndal, Sweden.  
Parans Solar Lighting AB (publ) is PERSONUPPGIFTSANSVARIG for processing of your 
personal data according to above. Please visit parans.com  

  

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast den 24 maj 2018. 
The Personal Data Protection Policy was uppdated latest May 24th 2018. 
 


