Integritetspolicy
1.

Inledning

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för oss på Retail Academics
Research Institute Sweden AB (nedan kallat ”Företaget”). I samband med den uppdaterade dataskyddsförordningen
(GDPR) har vi på tagit fram denna integritetspolicy (nedan kallad ”Integritetspolicyn”) för att tydliggöra företagets
hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy är en samtyckeshandling och beskriver företagets behandling av
personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicy innan du delar med dig av personuppgifter
till oss.

2.

Integritetspolicyns tillämpningsområde

Företaget behandlar personuppgifter kopplat till olika intressentgrupper; kandidater, anställda, kunder, leverantörer och
andra intressenter. Nedan kommer olika delar vara relevanta för dig beroende på din relation till Företaget.

3.

Behandling av personuppgifter

Företagets hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Företaget
3.1 För dig som är kandidat eller anställd
3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Företaget behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för
rättsliga ändamål. Det gäller även känsliga personuppgifter.
Företaget behöver behandla dina uppgifter för att kunna följa vårt avtal till dig som anställd. Som arbetsgivare är
Företaget skyldig att upprätthålla register över sina medarbetare för bl.a. utbetalning av lön och skatt.
Personuppgifterna delas inte med tredje part, förutom i de fall som skattemyndigheten eller liknande myndigheter
önskar uppgifterna på legala grunder. Personuppgifterna används som kontaktinformation i projektsammanhang och är
viktig i vår kontakt med kund och sparas så länge den är affärskritisk.
3.1.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet
med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter
eller om detta redan gjorts, informera oss om att ta bort dessa.

Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Företaget behandlar och hur Företaget kan komma att
få/inhämta dessa uppgifter.
3.1.2.1 Kandidater
De personuppgifter Företaget behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Företaget för
Företagets tillhandahållande av Tjänsten. Företaget kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först
lämnat ditt godkännande genom att acceptera Företagets Integritetspolicy.
De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester,
uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring
sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m. För det fall du utan uppmaning från
Företaget lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Företaget behandlar sådant fotografi.
Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna
ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.
Företaget kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna
detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna
Integritetspolicy.
3.1.2.2 Anställda
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under punkt 3.1.2.1
(Kandidater), bland annat löne- och kontouppgifter.
Företaget kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter
kan till exempel behöva behandlas för att Företaget ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.
3.1.3 Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.
De uppgifter som registreras hos Företaget kommer att sparas under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall,
för en period som följer av laglig grund.
Företaget kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
(a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och
därefter för två (2) år;

(b) anställningsavtal, under innevarande år och därefter sju (7) år;
(c) kund- och leverantörsavtal samt uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag,
lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för sju (7) år; och
(d) kontrolluppgifter, tills dess att Företagets pensionsåtaganden upphört.
3.2 För dig som är kund eller leverantör
3.2.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att
inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka användningen av Tjänsten eller tillhandahållandet av
Tjänsten.
Företaget behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten och för
tjänster som leverantörer tillhandahåller åt Företaget eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Detta gäller
även känsliga personuppgifter.
Företaget behandlar personuppgifter om kunders och leverantörers anställda för att:
(a) ni ska kunna ta del av Tjänsten eller tillhandahålla andra tjänster till Företaget;
(b) administrera vår relation till er;
(c) Företaget ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot er eller berörd individ; och
(d) möjliggöra framtida affärsrelationer.
3.2.2 Personuppgifter
Genom att godkänna denna Integritetspolicy så lämnar ni ert samtycke till att Företaget behandlar, i tillämpliga delar,
personuppgifter om era anställda och/eller leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Ni bekräftar även att ni
innan lämnandet av samtycket har fått godkännande för Företagets personuppgiftshantering i enlighet med denna
Integritetspolicy från samtliga berörda individer.
Företaget kan även begära att individen lämnar ytterligare personuppgifter än vad som anges nedan. Även sådana
personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

3.2.2.1 Kunder
Företaget kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn,
telefonnummer, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande
och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.
3.2.2.2 Leverantörer
Företaget kan komma att behandla kontaktpersoners och andra anställdas personuppgifter. Sådana personuppgifter
utgörs bland annat av de uppgifter som angivits under punkt 3.2.2.1 (Kunder) och 3.1.2.1 (Kandidater) och andra
uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållandet och uppföljningen av Tjänsten, för att säkerställa en bra leverans av
tjänster till Företaget samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.
3.2.3 Lagring av personuppgifter
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess
behandling. Företaget sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
Företaget kommer som huvudregel att spara personuppgifter som förekommer i kund- och leverantörsavtal under
avtalstiden och därefter för sju (7 år), samt uppgifter om affärshändelser under avtalstiden och därefter för tre (3) år.
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.
3.3 För övriga
Företaget behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig. Det kan vara
personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är
nödvändiga för tillhandahållande och uppföljning av Tjänsten samt för att möjliggöra framtida affärsrelationer.
Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess
behandling. Företaget sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de
ändamål för vilka de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag.
Företaget kommer som huvudregel att spara personuppgifter under avtalstiden och därefter för tre (3) år.
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.

4.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter Företaget behandlar om dig
och syftet för detta. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt
behandling av dina personuppgifter. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att få dessa rättade. På din
förfrågan kan all data, som vi inte har en rättslig skyldighet att behålla, bli raderade.

5.

Ändringar i denna integritetspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste
ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera
dessa ändringar på vår hemsida. Om vi ändrar Integritetspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som
angavs när ditt samtycke samlades in, kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar och vid behov be dig om att
på nytt samtycka till Företagets personuppgiftsbehandling.

6.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy eller önskar komma i kontakt med oss av annan orsak, vänligen
kontakta oss på info@retailacademics.com

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 25 maj 2018.

