Örebro 2018-05-23

Integritetspolicy
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Denna policy har upprättats för Alfred Nobel Science Park AB (fortsättningsvis kallat ANSP).

SYFTE & BAKGRUND
Din integritet är viktig och vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot
dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Du ska kunna känna dig trygg
när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från
gällande dataskyddslagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter
och din integritet.
Syftet med den här policyn är:
•
•
•
•
•
•

att du ska få veta vilka uppgifter vi samlar in
att du ska få veta hur vi samlar in uppgifter
att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter
vad vi använder dem till
vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar
hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller
marknadsföring, inbjudningar, uppföljning och information. Vi behöver också behandla personuppgifter
för samtliga medarbetare inom ANSP. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar
samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in
personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig
det.

PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI BEHANDLAR
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat
fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Födelsedatum
Kön
Titel
Användarnamn
Fotografier
Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
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•
•

Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Som laglig grund för behandling av personuppgifter hänvisar ANSP till någon av följande:
•
•
•
•

Avtal
Intresseavvägning
Rättslig förpliktelse
Samtycke

Personuppgifterna kan vara direkt kopplade till samarbetspartners, projektpartners eller liknande. I
samband med projekt och samarbeten finns då ett avtal, som då utgör den lagliga grunden för
personuppgiftsbehandling.
ANSP använder främst intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter
vad gäller kontaktuppgifter och bilder på hemsida samt i marknadskommunikation (t.ex. sociala
medier såsom Facebook, LinkedIn etc.) där personuppgifterna direkt relaterar till intresse och/eller
engagemang i något/några av våra verksamhetsområden. Vid publicering av bilder på vår hemsida
samt i sociala medier, där bilderna är tagna i samband med en mässa, en invigning, ett mingel eller en
annan större sammankomst, används alltid intresseavvägning.
Rättslig förpliktelse används i sådan fall då andra lagar än GDPR styr hanteringen, exempelvis
bokföringslagen eller den kommunala arkivlagen som reglerar arkivering.
Samtycke används när en person aktivt svarar ja till att få utskick från ANSP (se mer under punkten
”Hur vi får tillgång till dina personuppgifter” nedan). ANSP behandlar även information om anställds
närmast anhörig i händelse av sjukdom eller olycka, med samtycke som laglig grund.

HUR VI FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER
Vår försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter.
Du samtycker till behandling genom att följa oss i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk eller ge ett skriftligt
samtycke till behandling.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte längre
kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig eller skicka ut information och inbjudningar.
Vi får tillgång till dina personuppgifter på dessa sätt:
•
•
•
•

uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
uppgifter som vi får från offentliga register
uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
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•
•
•
•

uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
annat sätt tar kontakt med oss

INFORMATION SOM VI GER TILL DIG
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått
tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem
som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller
behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

VI SER TILL ATT DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS SÄKERT
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till
det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi
lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga
skyldigheter.

EVENTUELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES
ANSP behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall där det mot förmodan
skulle bli aktuellt med överföring till land utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för
överföringen i enlighet med förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Vi ser till att förekommande parter är Privacy Shield-certifierade. Enligt ett beslut av Europeiska
Kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är
Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda
européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför
personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till
USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den
höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.
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COOKIES
När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din
användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som har besökts samt om du har klickat dig
in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs si syfte att förbättra användarupplevelsen för
dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra
webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och
IP-dress. Cookies innehåller inte uppgifter som t ex namn, personnummer eller e-postadress. Om du
inte vill att cookies ska lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det in
inställningarna för din webbläsare så att den tillåter cookies.

DINA RÄTTIGHETER OCH HUR DU KAN PÅVERKA VÅR BEHANDLAR AV DINA
PERSONUPPGIFTER
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina
personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina
rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter sist i denna policy.
Återkalla ditt samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när
som helst återkalla hela eller del/delar av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter.
Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till
information om hur personuppgifterna behandlas, t ex ändamålen med behandlingen och vilka
kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de
personuppgifter som är under behandling.
Rätt till rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla
information komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:
•
•
•
•
•

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig
grund för behandlingen
du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med
behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
ANSP raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att
spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan gällande
lagstiftning.
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Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:
•
•
•
•

du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera
detta);
behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa;
du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre
behöver personuppgifterna; eller
du har invänder mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.
Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på
en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål,
vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt
marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina
personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat
administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till
myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där
en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig
tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig
(dataportabilitet) när:
•
•

behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när
detta är tekniskt möjligt.
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PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Alfred Nobel Science Park AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur
samtliga personuppgifter behandlas och att varje persons rättigheter tas tillvara.
Personuppgiftsansvarig: Alfred Nobel Science Park AB (ANSP)
Org. nr.
Fakultetsgatan 1, Örebro universitet
702 18 Örebro
VD: Kjell Fagerström
Tel: +46 (0) 70 570 59 45
E-post: kjell@alfrednobelsp.se
Kommunikatör: Helena Stenhem
Tel: +46 (0)70 606 50 48
E-post: helena@alfrednobelsp.se
Dataskyddsombud: Amanda Kristoffersson
Tfn: +46 (0)19-21 22 06
E-post: amanda.kristoffersson@orebro.se

ÄNDRING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
ANSP kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste
versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på företagets webbsida.
Senast uppdaterad: 2018-05-18
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