
   
 

 

Policy - behandling av 
personuppgifter enligt GDPR 

Syfte 
Vi på Biototal värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror 

oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från 

gällande dataskyddslagstiftning 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 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 ta tillvara dina rättigheter. 

 

Ansvar 
Denna personuppgiftspolicy gäller för Biototal-koncernen, innefattande bolagen Biototal 

AB, Biototal Förnyelsebar Växtnäring AB, Biototal Grön Resurs AB och Biototal 

Miljösupport AB. Något av dessa bolag är personuppgiftsansvarig för dina 

personuppgifter, vilket betyder att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas 

och att dina rättigheter tas tillvara. 

 

Bolagen inom Biototal-koncernen har ett tätt samarbete vilket betyder att bolagen ibland 

agerar som personuppgiftsbiträde åt varandra, det vill säga behandlar personuppgifter 

för ett annat Biototalbolags räkning. Personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan bolagen för 

att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt bolagen emellan. 

 

Bakgrund 
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. 

 

För dig som kund 
Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller 

marknadsföring, uppföljning och information. 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. 

 

För dig som arbetssökande 
Vi behandlar personuppgifter om arbetssökande för att kunna genomföra 

kompetensförsörjning genom rekrytering som är nödvändig för att driva verksamheten. 

 

De som mottar uppgifterna är huvudsakligen HR-ansvarig, chefer och anlitade 

rekryteringsfirmor. I de   fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen upprättas alltid 

personuppgiftsbiträdesavtal med den externa aktören. 



   
 

 

Uppgifterna som behandlas är dels de som du som arbetssökanden själv lämnar, t.ex. 

när ansökan sker eller vid intervjuer, dels uppgifter som upprättas av oss genom 

kontakter med referenser eller tester under rekryteringsförfarandet. Vid mottagande av 

CV eller personliga brev kan information inkluderas beroende på den arbetssökandes val.  

 

Den rättsliga grunden för lagring och behandling av dina uppgifter är ditt samtycke. Om 

du inte vill ge oss ett samtycke till att behandla dina uppgifter i vår rekryteringsprocess, 

kan vi tyvärr inte behandla din ansökan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt 

samtycke. Återkallandet av samtycke påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen 

på grund av samtycke innan den återkallas. 

 

Vi behandlar personuppgifter främst för att kunna genomföra ett specifikt 

rekryteringsförfarande men kan komma att använda uppgifterna vid senare 

rekryteringstillfällen. Dock sparas dina uppgifter som längst i 26 månader efter det att 

det primära rekryteringsförfarandet är avslutat. 

 

Riktlinjer 
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Laglig grund har vi om vi har 

fått ett samtycke från dig, om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja 

eller förbereda för ett avtal i vilket du är en part eller om behandling av dina 

personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi kan även 

behandla dina personuppgifter baserat på intresseavvägning, det vill säga för att 

tillgodose våra berättigade intressen om inte dina intressen väger tyngre och kräver 

skydd av dina personuppgifter. Detta ger oss till exempel rätt att skicka ut direktreklam 

till dig om vi anser att intresset av att motta reklam om våra produkter och tjänster 

väger tyngre än skyddandet av de personuppgifter som krävs för att skicka ut 

direktreklamen (exempelvis ett namn och en e-postadress). 

 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

• Namn 

• Adress 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Personnummer (om ditt personnummer är samma som din firmas 

• organisationsnummer) 

• Faktureringsuppgifter/uppgifter som härrör till ekonomiska åtaganden 

• Uppgifter som du frivilligt uppger 

 

När vi anordnar eller deltar på evenemang händer det att vi tar bilder och lägger upp på 

våra sociala medier. Vi försöker i möjligaste mån att inte lägga upp en bild där personer 

kan identifieras om vi inte har fått ett samtycke innan. Om vi av misstag publicerar en 

bild där du mot din vilja syns i bakgrunden så ber vi dig att genast kontakta oss så tar vi 

omedelbart bort bilden. 

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina 

personuppgifter. 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 kan fullgöra de skyldigheter vi har i 

förhållande till dig. 

 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

• Uppgifter som du eller det företag där du är anställd tillhandahåller oss direkt 

• Uppgifter som vi får från offentliga register eller hemsidor 

• Uppgifter som vi får när du anlitar oss 

• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra träffar, kurser eller seminarier 

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker 

• oss eller på annat sätt tar kontakt med oss 

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? 
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert 

sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom Biototal-

koncernen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha 

tillgång till dem. 

 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög 

grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din 

integritet. 

 

Vi har rutiner för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas 

säkert. 

 

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 säkerställer vi att 

personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Biototal sparar personuppgifter om dig så länge det finns en kundrelation eller är 

nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. 

 

Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad har rätt till att kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilken 

information som finns registrerad om dig. Du har även rätt till dataportabilitet av 

personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är 

felaktiga eller ändras, rätt till begränsning av behandling, rätt till att göra invändningar 

samt rätt att få dina personuppgifter raderade om inte avtal eller rättslig förpliktelse 

kräver annat. Du har även rätt att när som helst dra tillbaka ett samtycke samt att 

lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen. 

 

Kontakt 

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling är du varmt välkommen att kontakta 

oss. Kontakta i första hand Linnea Sund på Biototal. 

Telefon: 073 201 01 25 

E-post: linnea.sund@biototal.se 


