
Integritetspolicy
StarlAB med organisationsnummer 559223-8264 och adress Gröndalsvägen 34, 117 66 
Stockholm (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

För oss på StarlAB är våra upphovspersoners förtroende av största vikt. Detta förtroende 
utgör grunden för vår verksamhet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina 
personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den 
här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina 
rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina 
personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta oss på mejl, info@starlab.se

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att 
ändras från en tid till annan.

Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder 
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan tillvarata 
dina rättigheter. Denna integritetspolicy är uppbyggd enligt punkterna nedan.

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
Om du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår 
behandling av dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för 
mer information om hur du går tillväga.

1. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss 

Personuppgifter 
som behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Namn, adress, 
personnummer, IPI/
CAE-nummer, mejl, 
telefonnummer, 
bankuppgifter och 
internt e-nummer.

För att vi enligt det 
avtalet du har ingått 
med oss ska kunna 
registrera dina verk 
och betala ut royalty 
till dig. 

Behandlingen 
grundas på att du har 
ingått avtal med oss. 

Så länge det behövs 
för att vi skall kunna 
fullgöra våra 
förpliktelser enligt 
vårt avtal.



2. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse 
eller för att tillvarata rättsliga anspråk

3. Vilka vi delar dina personuppgifter med
Vi delar endast dina personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi 
delar personuppgifter med samarbetspartners så som STIM, NCB, vår bokföringsbyrå 
och revisor. Utöver detta delar vi dina personuppgifter när det krävs enligt lag, så som 
med Skatteverket.

4. Överföringar utanför EU/EES
Vi strävar efter att behandla din data inom EU/EES, dock kan data i vissa situationer 
komma att överföras till, behandlas i, land utanför EU/EES exempelvis då utländska 
förlag är inblandade och vi behöver ge ut vissa uppgifter om dig i syfte att samla in din 
royalty och att dina verk skall bli korrekt registrerade hos respektive 
upphovsrättsorganisation.   

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och 
administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig 
åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet 
åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

6.  Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har 
rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av 
rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@starlab.se.

Personuppgifter 
som behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Personuppgifter som 
har behandlats i och 
med att du har ingått 
avtal med oss.

För att uppfylla våra 
rättsliga förpliktelser 
enligt lag, författning, 
myndighetsföreskrift 
och riktlinjer kan 
personuppgifter som 
har inkommit till oss 
vid ansökan komma 
att behandlas

För att uppfylla 
lagkrav som finns så 
behöver vi behandla 
dessa uppgifter.  

Personuppgifterna 
sparas under den tid 
som framgår av den 
rättsliga förpliktelsen, 
exempelvis enligt 
bokföringslagen och 
Skatteverket. 



Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har om dig och hur vi 
behandlar dessa. Kontakta oss om du vill ändra eller korrigera några av dina 
personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter raderade 
eller kräva att vi begränsar behandlingen.


