Integritetspolicy Inneväder AB
Personuppgiftsansvarig
Inneväder AB (”Inneväder”, ”vi”, ”oss”) med organisationsnummer 556453-6760 är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vår policy
Inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter som du själv lämnat,
eller inhämtats från någon annan (s.k. tredje part)
Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer de tillämpliga lagar och regler som finns
för att skydda individers integritet.
I vår policy framgår vilka kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla, vilka
ändamål och vilken laglig grund behandlingen stödjer sig på. Vi redogör också för vilka som får ta
del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss.

Behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt information kan hänföras
till en fysisk person. Det kan röra sig om uppgifter såsom namn, telefonnummer eller e-postadress
men även uppgifter såsom foton eller IP-adresser kan omfattas.
Vi behandlar personuppgifter främst för att fullgöra våra förpliktelser mot kunder, leverantörer,
personal och myndigheter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som
behövs för ändamålet.
I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi att be dig lämna ditt
samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke.

Kunder och leverantörer och samarbetspartners
Affärsrelationer med befintliga samt nya kunder, leverantörer och samarbetspartners är en
förutsättning för att vi ska kunna bedriva Inneväder AB:s verksamhet.

Våra kunder, leverantörer och samarbetspartners kan inom ramen av avtal med oss komma att
lämna ifrån sig personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att administrera våra kunders
beställningar och leverera den produkt/tjänst du har beställt.

Insamling kan ske via kontaktformulär på vår hemsida, eller när du kontaktar oss via e-post och
telefon samt inom ramen för gällande affärsavtal och uppdragsbeskrivning.
Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt uppdrag att tillgodose vårt berättigande
intresse att besvara och hantera offertförfrågningar, beställningar, fullgöra ingångna affärsavtal
och intresseavvägning för att kontinuerligt utveckla Inneväder AB:s verksamhet och kunna
kommunicera med relevanta kontaktpersoner.

Dina personuppgifter sparas i våra system för att vi ska kunna leda och organisera våra projekt, för
marknadsutskick och fakturering. Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett giltigt avtal.
Därefter sparar vi uppgifter så länge de behövs med hänsyn till garantier, regler om preskription
eller annan lagstiftning, som t.ex. bokförings- och skattelagstiftningen.

De personuppgifter som samlas in för detta ändamål kan vara:
•
•
•
•
•
•

För- och efternamn
Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplatsadress
Beställningshistorik
Korrespondens mellan dig och Inneväder AB
Leverans- och faktureringsinformation
Betalningsinformation som du lämnar i samband med beställning eller leverans av en
produkt eller tjänst

Kandidater
Relationer med potentiella medarbetare är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna
rekrytera nya medarbetare och i en förlängning kunna leverera Inneväder AB:s tjänster till
marknaden. Vi behandlar dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller vill lämna ditt
intresse för anställning hos oss.

I syfte att kunna kontakta intressanta kandidater gällande karriärmöjligheter samlar vi, både
genom interna nätverk (tips från medarbetare) och sökningar hos tredje part (t.ex. LinkedIn) in
personuppgifter.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kontakta dig
som vi bedömer har en relevant profil ur ett rekryteringsperspektiv, samt för att även kunna
kontakta dig för framtida karriärmöjligheter.

Dina personuppgifter sparas i hos oss i syfte att skapa en relation med dig vid ansökningstillfället
och/eller för framtiden.
Vi sparar dina personuppgifter i tre månader från inledande kontakt. Om ett samtycke lämnats kan
uppgifterna sparas under längre tid enligt den information som ges i samband med samtycket.
För anställda medarbetare gäller separat integritetspolicy.
De personuppgifter som Inneväder samlar in i samband med rekrytering kan vara:
•
För- och efternamn
•
Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och hemadress
•
Korrespondens mellan dig och Inneväder AB
•
Kompetensbaserad lämplighet för tjänst
•
Intervjuanteckningar
•
Fotografi
•
Testresultat och referenstagning

Referenspersoner
Kontakt med referenser, baseras på personuppgifter som lämnats till oss från kandidater i vår
rekryteringsprocess.
I syfte att kunna genomföra väl underbyggda rekryteringsprocesser kommer vi att behandla
personuppgifter till dig som referens, som lämnats av kandidat.
Behandlingen av referensers personuppgifter stödjer sig på vårt berättigade intresse av att kunna
kontakta lämnade referenser för att kunna genomföra så grundliga och kvalitativa rekryteringar
som möjligt.

De personuppgifter som samlas in för detta ändamål kan vara:
•
•

För- och efternamn
Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer och yrkestitel

Tillgång till personuppgifterna och utlämnande till tredje part
Dina personuppgifter kan användas av bolag inom Inneväderkoncernen1 och
personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är våra utvalda samarbetspartners och
tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna
tillhandahålla tjänster till dig.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag,
förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi kommer inte överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om detta inte särskilt
angivits när du lämnar dina personuppgifter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsmål till tredje
part utanför Inneväderkoncernen.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för
insamlandet eller om annan lag kräver det. Det innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt
tillämplig lagstiftning.

Skydd av personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför
vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig
åtkomst, förändring och radering. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina
personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt angivna ändamål har tillgång till dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att
begära rättelse eller komplettering, för överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
eller för att göra invändningar.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@innevader.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
Du har rätt att begära att vi raderar dina uppgifter. Om det finns legala skyldigheter som hindrar
att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan vi neka din begäran om radering. Dessa
skyldigheter finns t.ex. i bokföringslagstiftningen samt pga. intresseavvägning. Det är också
möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara eller
fastställa rättsliga anspråk.
När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du när som helst ta samtycket
tillbaka.

Uppdateringar och förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras för tid till annan. En ny version blir gällande när
den görs tillgänglig på vår hemsida www.innevader.se.
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Moderbolag till Inneväder AB är Mårds Holding, organisationsnummer 556871-7812.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på
Inneväder AB
Sundbyvägen 33
633 44 Eskilstuna
Telefon: 016-12 47 50
E-post: info@innevader.se

