
INTEGRITETSPOLICY 
 
1 Allmänt 
1.1 Den här integritetspolicyn beskriver hur Buono Pregnancy AB, org.nr. 559203-7633, 
Beritta Gurrisgatan 1, 217 53 Malmö (”Buono Pregnancy”) samlar in och behandlar 
personuppgifter när du använder Baby på väg. 
 
1.2 Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du 
lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy förklara vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig, och i förekommande fall ditt/dina barn, när du 
använder vår app Baby på väg eller surfar på vår webbsida samt hur vi behandlar och 
skyddar dessa personuppgifter. 
 
1.3 Buono Pregnancy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i 
Baby på väg och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 
 
2 Vilka typer av personuppgifter behandlar vi? 
2.1 Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 
person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person, till exempel ditt namn, 
din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress.  
 
2.2 Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter när du besöker vår webbplats: 

• information om hur just du använder vår webbsida; och 
• teknisk data såsom din IP-adress eller andra unika data som kan identifiera den 

enhet du använder. 
 
2.3 Om du väljer att skapa ett användarkonto för Baby på väg ber vi dig att ange namn, 
e-postadress och lösenord. I Baby på väg finns funktioner som innebär att du kan ladda 
upp olika typer av information om dig själv, din graviditet och ditt/dina barn. Beroende 
på vilken information du tillhandahåller och vilka funktioner du väljer att använda i Baby 
på väg kan vi till exempel komma att behandla uppgifter om beräknat 
förlossningsdatum, din partner, din vikt, ditt blodtryck, ditt/dina barns födelsedatum, 
uppgifter om ditt/dina barns vikt och längd samt uppgifter om vaccinationer. Du kan 
också välja att ladda upp bilder på dig själv och ditt/dina barn samt egna anteckningar. 
Om du accepterar ett erbjudande från någon av våra samarbetspartners kan vi komma 
att behandla ditt personnummer. 
 
2.4 När du använder den mobila applikationen Baby på väg kommer vi även att 
behandla information som kan identifiera den enhet du använder (mobiltelefon, 
surfplatta etc.). Vi kommer också att samla in information om hur just du använder Baby 
på väg, exempelvis hur ofta du startar Baby på väg, vad du läst och vilka erbjudanden 
från våra samarbetspartners som du har visat intresse för.  
 
2.5 Om du tillåter det, kan Baby på väg även komma att inhämta viss information från 
den enhet som du använder Baby på väg på, sådan information kan vara exempelvis 
platsinformation, dina kontakter och information om konton på sociala medier för att 
tillgängliggöra viss funktionalitet i Baby på väg.  
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3 Varför behandlar vi dina personuppgifter? 
Buono Pregnancy behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:  

• för att säkerställa den tekniska funktionen av vår webbsida och mobila 
applikation; 

• för att analysera hur du använder vår webbsida och mobila applikation för att på 
så sätt kunna förbättra och utveckla webbsidan och den mobila applikationen; 

• för att tillhandahålla de tjänster du efterfrågar i enlighet med våra allmänna 
villkor – till exempel för att visa relevant information om den graviditet du vill 
följa, möjliggöra för dig att fortsätta följa barnets utveckling under 
småbarnsåren samt att dela information om din graviditet med en tredje part, 
t.ex. en partner; 

• för att tillhandahålla relevanta erbjudanden från våra samarbetspartners till dig 
genom Baby på väg; 

• för att följa upp och hantera vårt affärsförhållande med samarbetspartners efter 
att du har accepterat ett erbjudande genom Baby på väg;   

• för att skicka ut nyhetsuppdateringar och erbjudanden som kan vara intressanta 
för dig; 

• för att vi och våra samarbetspartners ska kunna marknadsföra produkter och 
tjänster som kan vara av intresse för dig såväl på vår webbsida och i den mobila 
applikationen, som genom t.ex. e-post eller sociala medier; 

• för att kunna återställa ditt användarkonto under en period av 12 månader efter 
att du avslutat kontot; 

• för att efter begäran från dig lagra uppgifter om din graviditet och i 
förekommande fall ditt/dina barn efter att du avslutat ditt användarkonto; 

• för att kunna svara på frågor som du har ställt till oss; 
• för att kunna uppfylla krav enligt lag.   

 
4 Rättsliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter 
Buono Pregnancy behandlar dina och i förekommande fall ditt/dina barns 
personuppgifter på följande rättsliga grunder. 
 
Berättigat intresse 
4.1 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter såsom teknisk data 
samt IP-adress är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att 
kunna säkerställa den tekniska funktionen av – samt utveckla och förbättra – Baby på 
väg och vår webbsida. När du använder Baby på väg kommer vi att behandla dina 
personuppgifter för att skicka nyhetsuppdateringar och marknadsföring om Baby på väg 
samt om andra produkter och tjänster som tillhandahålls av våra samarbetspartners och 
som du kan vara intresserad av. Sådan behandling sker för att den är nödvändig för vårt 
berättigade intresse av att marknadsföra vår tjänst och våra samarbetspartners 
produkter och tjänster. Du kan när som helst invända mot sådan behandling genom att 
klicka på ”avprenumerera”-länken i utskicket eller genom att kontakta oss. Efter att du 
har accepterat ett erbjudande från någon av våra samarbetspartners kan vi komma att 
behandla dina personuppgifter om det är nödvändig för vårt berättigade intresse av att 
följa upp och hantera vårt affärsförhållande med den aktuella samarbetspartnern. När 
du kontaktar oss och ställer frågor till oss behandlar vi också dina personuppgifter 
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baserat på vårt berättigade intresse av att ge dig sådan information som du har 
efterfrågat. 
 
4.2 Efter att du valt att avsluta ditt användarkonto – och om du inte specifikt har valt att 
även radera uppgifter kopplade till ditt konto – kommer vi att lagra dina 
personuppgifter under 12 månader för att möjliggöra ett återställande av ditt 
användarkonto. Vi kommer inte att använda sådana uppgifter för något annat ändamål 
än att återställa ditt konto. Sådan lagring sker med stöd av vårt berättigade intresse av 
att kunna återställa ditt konto på din begäran.  
 
Avtal 
4.3 För att du ska kunna skapa ett användarkonto hos oss eller använda Baby på väg 
måste du godkänna våra allmänna villkor. För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden 
enligt våra allmänna villkor och tillhandahålla dig Baby på väg, innefattande de särskilda 
funktioner som du väljer att använda i Baby på väg, är det nödvändigt för oss att 
behandla personuppgifter om dig och i förekommande fall ditt/dina barn.  
 
Samtycke 
4.4 I Baby på väg finns funktioner som innebär att du kan ladda upp information om 
beräknat förlossningsdatum och andra uppgifter om din graviditet och hälsa, t.ex. 
uppgifter om din vikt och ditt blodtryck. När ditt barn har fötts kan du även välja att 
använda funktioner för att ladda upp information om ditt barns hälsa, t.ex. uppgifter om 
födelsevikt och längd och uppgifter om vaccinationer. Om du väljer att använda någon 
av dessa funktioner i Baby på väg och ladda upp sådan information är du införstådd 
med att du därigenom samtycker till att behandling av dessa personuppgifter görs på de 
villkor som framgår av denna integritetspolicy. Du kan när som helst dra tillbaka ditt 
samtycke till sådan behandling genom att radera uppgifterna i Baby på väg eller genom 
att kontakta oss. 
 
4.5 Om du samtycker till det kan Baby väg komma att inhämta viss information från den 
enhet som du använder Baby på väg på som t.ex.  platsinformation, dina kontakter och 
information om konton på sociala medier för att tillgängliggöra viss funktionalitet i Baby 
på väg. Ditt samtycke till inhämtandet och användandet av sådan information kan du 
när som helst återkalla, vilket då kommer att få till följd att sådan funktionalitet som 
kräver uppgiften inte kommer att tillhandahållas. 
 
4.6 I samband med att du avslutar ditt konto kommer du få frågan om du vill att Buono 
Pregnancy ska fortsätta spara dina uppgifter. Om du då väljer ja så samtycker du till att 
vi sparar dem. Vi sparar dem då bara för att du själv ska kunna komma åt dem (t.ex. för 
att visa för ditt barn i framtiden) och använder inte uppgifterna för något annat 
ändamål. Du kan när som helst kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke till sådan 
lagring. 
 
Rättslig skyldighet  
4.7 Buono Pregnancy kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla 
krav som ställs av myndighet eller följer av gällande lagstiftning. Den lagliga grunden för 
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sådan behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter 
som myndigheter eller lagstiftning ålägger oss.  
 
5 Särskilt om behandling av ditt/dina barns personuppgifter  
5.1 I enlighet med vad som har beskrivits ovan kan Buono Pregnancy komma att 
behandla personuppgifter om ditt barn efter att barnet har fötts. Den enda information 
vi använder om ditt barn är födelsedatumet, men kombinerat med den information som 
du själv laddar upp i Baby på väg kan vi troligen i många fall identifiera barnet. Detta gör 
att vi behandlar ditt barns personuppgifter. 
 
5.2 När du lämnar uppgifter om ditt barn samtycker du i egenskap av vårdnadshavare 
till att Buono Pregnancy får behandla uppgifterna för att tillhandahålla Baby på väg. Du 
eller en annan vårdnadshavare till barnet kan när som helst välja att återkalla samtycket 
till behandlingen genom att radera uppgifterna i Baby på väg eller genom att kontakta 
oss.  
 
5.3 Buono Pregnancy har inget intresse av att identifiera ditt barn eftersom det är till dig 
som användare vi tillhandahåller Baby på väg. Vi kommer därför inte att vidta några 
åtgärder för att identifiera ditt barn. Ditt barns personuppgifter kommer endast att 
behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla Baby på väg till dig.  
 
5.4 Som användare av tjänsten Baby på väg ber vi dig att reflektera över ditt barns 
personliga integritet och rätt att kunna styra över sina egna personuppgifter. Vi 
rekommenderar att du tar bort ditt barns personuppgifter från Baby på väg eller 
diskuterar frågan med barnet så snart det är tillräckligt gammalt att kunna förstå sådana 
frågor. 
 
6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för 
att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna 
integritetspolicy. 
 
6.2 Personuppgifter som du lämnar för att skapa ett användarkonto eller för att 
använda vissa funktioner som tillhandahålls i Baby på väg sparas så länge du väljer att 
använda Baby på väg eller till dess du väljer att radera uppgifterna. Väljer du att avsluta 
ditt konto utan att särskilt radera uppgifter i Baby på väg kommer vi att lagra dina 
personuppgifter under 12 månader för att möjliggöra ett återställande av ditt 
användarkonto. Om du inte har valt att återställa ditt konto inom 12 månader så 
kommer vi att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter kopplade till kontot.   
 
6.3 Efter att du har accepterat ett erbjudande från någon av våra samarbetspartners 
genom Baby på väg kan vi komma att lagra dina personuppgifter under så lång tid som 
vi har ett behov av uppgifterna för att kunna följa upp och hantera vårt 
affärsförhållande med samarbetspartnern, dock högst i 18 månader.   
 
6.4 I enlighet med punkten 4.6 ovan kan vi fortsätta spara dina uppgifter efter att du har 
avslutat ditt konto om du samtycker till sådan fortsatt lagring. Vi kommer då att lagra 
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dina uppgifter till dess du återkallar ditt samtycke till lagringen. Om du återkallar ditt 
samtycke kommer vi att radera eller avidentifiera samtliga personuppgifter kopplade till 
kontot.    
 
7 Utlämnande av personuppgifter 
7.1 Buono Pregnancy kan komma att dela dina personuppgifter med andra bolag i vår 
koncern samt till sådana samarbetspartners som vi engagerar för att vi ska kunna 
tillhandahålla våra tjänster till dig eller för andra syften som framgår i denna 
integritetspolicy. Innan vi lämnar ut personuppgifter till eventuella samarbetspartners 
kontrollerar vi att de vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder vid behandlingen av 
personuppgifterna och att de uppfyller kraven i gällande dataskyddslagstiftning.   
 
7.2 I Baby på väg kan du bli uppmanad att uppge personuppgifter till våra 
samarbetspartners. Om du väljer att lämna personuppgifter till någon av våra 
samarbetspartners genom Baby på väg kommer sådana personuppgifter överföras till 
samarbetspartnern. Samarbetspartnern är personuppgiftsansvarig för sådan behandling 
av personuppgifter och företagets vid var tid gällande integritetspolicy gäller för 
behandlingen.  
 
7.3 Buono Pregnancy kommer inte att föra över personuppgifter till något land utanför 
EU/EES.  
 
7.4 Personuppgifter kan lämnas ut av oss om det krävs enligt lag eller av myndighet eller 
om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta tillvara våra rättsliga intressen eller för att 
upptäcka eller förebygga brott, bedrägerier eller andra säkerhetsproblem. 
 
8 Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person) 
8.1  Vi kan komma att dela aggregerad demografisk information om användare av Baby 
på väg med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan 
information kan inte användas för att identifiera enskilda användare. Informationen 
innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik. 
 
8.2  Vi kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som 
utför analyser för vår räkning i syfte att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller.  
 
9  Länkar till andra webbplatser 
Baby på väg kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där 
denna integritetspolicy inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar 
Baby på väg, är vi inte ansvariga för hur dessa webbplatser hanterar dina 
personuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa relevanta integritetspolicyer för 
de webbplatser du besöker. 
 
10  Säkerhet  
10.1  Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och ditt/dina 
barns personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga 
säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasäkerhet. 
 



  6 

10.2  Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att 
personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med integritetspolicyn. När det 
kommer till internetsäkerhet är dock inget system helt säkert. Överföring sker således 
på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Baby på väg givetvis att 
agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet. 
 
11 Dina rättigheter 
Tillgång, ändringar och tillägg 
11.1 Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, och i 
förekommande fall ditt/dina barn, samt rätt att få tillgång till dessa personuppgifter. 
Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi 
genomför avseende sådana personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de 
personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du alltid be oss att ändra eller 
uppdatera dina och i förekommande fall ditt/dina barns personuppgifter. 
 
Begränsning, radering och dataportabilitet 
11.2 Under särskilda omständigheter (vilka framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning) 
har du rätt att be Buono Pregnancy begränsa användningen av personuppgifter eller 
radera personuppgifter i Baby på väg. Du har även rätt till dataportabilitet. Det innebär 
en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra personuppgifter i ett 
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan 
personuppgiftsansvarig. 
 
Invändningar 
11.3 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en 
intresseavvägning (se ovan under punkten 4.1-4.2). Om du invänder mot sådan 
behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl 
till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 
 
Förfrågningar och klagomål 
11.4 Tveka inte att kontakta Buono Pregnancy om du har några frågor om denna 
integritetspolicy, behandlingen av personuppgifter eller om du vill utöva någon av 
rättigheterna enligt ovan (se kontaktinformation nedan under punkten 13).  
 
11.5 Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av personuppgifter så får du gärna 
kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet 
är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på 
bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du rätt 
att inge eventuella klagomål angående Buono Pregnancys behandling av dina 
personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du 
på www.datainspektionen.se. 
 
12  Ändringar 
Vi kan, från tid till annan, ändra denna integritetspolicy. Alla ändringar träder i kraft per 
automatik 30 dagar efter att de publicerats i Baby på väg. Om vi gör ändringar i 
integritetspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag 
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eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya integritetspolicyn gälla omedelbart 
efter att den publicerats i Baby på väg. 
 
13  Kontaktinformation 
13.1  För att kontakta oss är det lättast att skicka ett e-postmeddelande till 
privacy@babypavag.com 
 
13.2  Om du vill skicka ett brev kan du göra det till: 
 
Buono Pregnancy AB 
Beritta Gurrisgatan 1 
217 53 Malmö 

 


