INTEGRITETSPOLICY
Semler Premium Sweden AB

Denna integritetspolicy beskriver hur Semler Premium Sweden AB (''vi'' eller ''oss'') behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning
(“GDPR”) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
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PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
är:
Semler Premium Sweden AB
Org.nr. 559327-2619
Allmänningsvägen 73
176 76 Järfälla
Sverige
persondata@semler.dk
+45 43 28 82 00
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BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

Mottagare

Förvaring

Vi behandlar följande
kategorier av
personuppgifter om dig för
de angivna ändamålen a)h):

Vi samlar in
information
från följande
källor:

Vi behandlar dina
personuppgifter såsom
beskrivet, och baserat på
följande laglig grund

Vi kan dela dina
personuppgifter med:

Vi sparar personuppgifter i så lång tid
som är nödvändigt för de nämnda
ändamålen.

Ändamål: a)-c),
e), f) & h)

Ändamål: c)-d)

Försäljning
a)

b)

c)

Framtagande av
offerter Personuppgifter
används för att ta fram
bilofferter som du har
begärt, för att beställa
din bil på fabrikerna, för
att sälja och registrera
bilar och för att värdera
din begagnade bil, för att
försäkra bilar och för att
ta fram körjournaler. med
testkörningar, på din
begäran.
Logistik och
distribution
Personuppgifter används
för export av bilar och,
leverans/avhämtning och
vård av bilar och samt för
transport och förflyttning
av beställda bilar.
Efterförsäljning
Personuppgifter används
för offertframtagning,
uppföljning och kallelser
till service
verkstadsbesök, att
skicka ut kallelser till
service, samt för att
informera dig om
garantins upphörande.
Besiktning av fordon,
reparation av bilar och,

Allmänna
personuppgifter:
Ändamål: a)-f) & h)

•

•

Direkt från dig

Artikel 6.1.a GDPR
(samtycke)

Ändamål: a)-d) och f)
Namn, adress, e-post,
Ändamål: a), c), e), f) &
•
Artikel 6.1.b GDPR
telefonnummer, körkort,
h)
(nödvändig för att
kundnummer,
• Från fabrikerna
fullgöra ett avtal till
sjukförsäkringsbevis,
(biltillverkarna)
vilket du är part)
underskrift, ordernummer,
Ändamål: a)-c), e)-h)
personnummer
•
Artikel 6.1.c GDPR
• Registreringsnummer,
• Återförsäljare och
(nödvändig för att vi ska
registreringsbevis,
samarbetspartners
kunna fullgöra en rättslig
chassinummer,
Ändamål: a), c)-d), f)-h)
förpliktelse). De rättsliga
information om och ev.
• Offentliga
förpliktelserna i samband
bild av den köpta
myndigheter,
med detta följer
produkten, uppgifter om
häribland polisen,
exempelvis av lag
ev. skuld vad gäller bilen,
vid ev.
(1998:492) om
fakturauppgifter, din
överträdelse av
biluthyrning som ålägger
upplevelse.
trafiklagstiftning
oss att kontrollera att du
Ändamål: c) & f)
vid provkörning,
är behörig att köra
• information om bilens
samt skatterelevant fordon. Uppfylla
skick, bilder av bilen,
myndigheten.
vår dokumentationsplikt
tekniska data från bilen,
till skattemyndigheterna.
din geografiska
Ändamål: d)
position.
• Banker och
•
Artikel 6.1.f GDPR
finansieringsÄndamål: d)
(Nödvändig med hänsyn
institut
• Betalningsinformation,
till våra berättigade
(information om
försäkringsinformation,
intressen.)
resterande skulder
titel, information om
•
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Ändamål: a)-h)
•

Fabrikerna där
bilar och
produceras

Ändamål: a)-h)
•
Koncernbolag
Ändamål: a)-h)
•
Leverantörer och
återförsäljare,
häribland ITleverantörer,
support,
varuleverantörer,
däckhotell.
Ändamål: a)-f) & h)
•
Samarbetspartners
, häribland för
bilvärdering, kundundersökningar,
extern bilvård,
grossister,
leasingbolag,
handelsföretag,
transportföretag.
Ändamål: d)
•
försäkringsbolag,
branschorganisationen
Försäkring &
Pension,

Ändamål: a)-f) & h)
•

Vi sparar information om dig så
länge som du är aktiv kund hos
oss. Vi betraktar dig som aktiv
kund om vi under de senaste tre
åren har haft kontakt med dig.
Information om dig raderas när du
inte har varit aktiv kund på ett år;
d.v.s. fyra år efter vår senaste
kontakt med dig.
Undantag:
Ändamål: a)-f)
Information som ingår i
bokföringsmaterial (fakturor
m.m.), sparas som minst i så
lång tid som bokföringslagen
kräver; d.v.s. sju år från
utgången av det räkenskapsår
som registreringen gäller för,
oavsett om ditt
kundförhållande upphört innan
dess
Ändamål: a)
o
Körjournaler (information
om provkörningar) sparas i
tre månader för att
administrera eventuella
avgifter eller kostnader
som uppstår under den tid
som du disponerar
o

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter
förvaring av bilar,
transport av bilar och,
samt beställning och
förvaring av hjul samt
Kundundersökningar.

d)

e)

f)

Finansierings- och
försäkringsbolag.
Personuppgifter används
för kreditbedömning i
samband med
upprättande av konton,
samt för att upprätta och
inhämta information från
försäkringsbolag.
Allmän support
Personuppgifter används
för allmän
kommunikation och
support i samband med
leverans av våra tjänster,
samt att administrera vår
relation med dig.
Mobilitetsservice och
vägassistans.

registrering hos
kreditupplysningsföretag.
Ändamål: g)
• Material från
kameraövervakning,
foto/material från
kameraövervakning,

Källor

Laglig grund

för bilar som vi
köper),
Kreditupplysningsföretag
i)

Ändamål: a)-d)
• Försäkringsbolag,
där du vill eller
har tecknat
försäkring för ditt
fordon m.m.

Personuppgifter rörande
lagöverträdelser och
domar:
Ändamål: a),c) & d)
Ändamål: f)
• Straffbar lagöverträdelse,
• Räddningstjänst
häribland av
trafiklagstiftning, i samband
med provkörning, samt i de
fall då sådana
personuppgifter upplyses av
försäkringsbolagen i
försäkringsärenden som
innebär att vi utför
reparationer.

a)-c) & f)-h)
Vårt intresse av att
säkerställa en god
service till dig, bland
annat att vi löpande
kan förbättra vår
service, mot
bakgrund av den
respons vi får från dig

ii)

iii)

Känsliga uppgifter
Ändamål: f)
Hälsoinformation som man kan
behöva ta hänsyn till vid
vägassistans.

iv)

d)
vårt intresse av att
kunna erbjuda dig
betalnings- och
kreditvillkor som är
anpassade efter din
ekonomiska situation
vårt intresse av att
föra statistik över
sålda bilar m.m. för
internt bruk
vårt intresse av att
säkerställa en säker
och trygg arbetsmiljö
och förebygga brott
genom
kameraövervakning.

För att möjliggöra
mobilitetsservice och
vägassistans.
g)

De berättigade
intressen som
upprätthålls är

•

Kameraövervakning
Med hänsyn till
säkerhetsskäl samt för
förebyggande av brott
kan våra lokaler
kameraövervakas.
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Ändamål: a)-f) & h)
Behandling av uppgifter om
lagöverträdelser sker för att
fastställa, göra gällande
eller försvara rättsliga
anspråk, jfr 5 § förordning
(2018:219) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

Mottagare
räddningstjänst,
Ändamål: d)
•
Finansiella
institutioner som vi
samarbetar med
för att administrera
vår verksamhet,
bland annat banker
och finansieringsoch
försäkringsbolag.
Ändamål: a)-f)
•
Myndigheter
, bland
annat
skattemyndighete
n
Ändamål: a)-c)
Polis och
parkeringsbolag i
förbindelse med
böter och avgifter
vad gäller din
användning av
hyrbil

Förvaring
fordonet. Om det under
provkörningen uppstår en
skada på fordonet har vi
rätt att lagra dina
personuppgifter under den
tid som ärendet handläggs,
det vill säga fram tills
skadan är reglerad.
Ändamål: a)-h)
o
Information om bilar sparas
dock under bilens hela
livslängd
Ändamål: h)
o
Material från
kameraövervakning raderas
efter 72 timmar om det inte
anses nödvändig att spara
materialet längre. .

Ändamål
h)

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund
Ändamål: a)-h)

Statistik
Personuppgifter används
dessutom för att ta fram
intern statistik över sålda
bilar.

•
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För behandling av
personnummer: 1011§, lag (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

Mottagare

Förvaring

Ändamål

Källor

Laglig grund

Mottagare

Förvaring

Vi behandlar följande
kategorier av
personuppgifter om dig för
de angivna ändamålen a)f):

Vi samlar in
information
från följande
källor:
Ändamål: a)-f)

Vi behandlar dina
personuppgifter såsom
beskrivet, och baserat
på följande laglig
grund

Vi kan dela dina
personuppgifter med:

Vi sparar personuppgifter i så
lång tid som är nödvändigt för
de nämnda ändamålen.

Allmänna
personuppgifter:

•

Kategorier av
personuppgifter

Finansiering, leasing och uthyrning- och demobilar
a)

b)

c)

d)

Finansiering och leasing
Personuppgifter används för
bland annat leasing av bilar,
export av bilar,
leverans/avhämtning och
vård av bilar och motorcyklar
samt för transport och
förflyttning av beställda bilar.
Vi samlar endast in denna
information för att ge den
vidare till finansierings- och
leasingbolag.
Finansierings- och
försäkringsbolag.
Personuppgifter används för
att inhämta offerter och
bistå dig med ingående av
avtal med finansierings- och
leasingbolag, samt
upprättande och inhämtning
av information från
försäkringsbolag.
Leverans av hyrbilar
Personuppgifter används för
leverans av hyrbilar, då din
geografiska position kan
övervakas i samband med
denna användning.
Leverans av demobilar
Personuppgifter används för
leverans av demobilar, då din
geografiska position kan
övervakas i samband med

Ändamål: a)-f)
• Namn, adress, e-post,
telefonnummer,
körkort,
sjukförsäkringsbevis,
underskrift, personnr
• Registreringsnummer,
registreringsbevis,
chassinummer,
information om den köpta
produkten,
fakturauppgifter.
• information om bilens
skick, bilder av bilen,
tekniska data från bilen,
din geografiska position
i samband med hyr- och
demobilar.
• Civilstånd, information
om hushållet,
betalningsinformation,
information om din
ekonomi,
försäkringsinformation,
titel.

Direkt från dig

Ändamål: a), c)-e)
• Från fabrikerna
(biltillverkarna)

Ändamål: a)-e)
•

Ändamål: a), c)-e)
•

Återförsäljare och
samarbetspartners

Ändamål: a)
• Offentliga
myndigheter,
skattemyndigheten.
Ändamål: b)
• Banker och
finansieringsinstitut
(information om
resterande skulder
för bilar som vi
köper),
Kreditupplysningsföretag
Ändamål: b)
• Försäkringsbolag,
där du vill eller
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•

Artikel 6.1.b GDPR
(nödvändig för att
fullgöra ett avtal till
vilket du är part, eller
med hänsyn till
genomförandet av
åtgärder som det
beslutas om på den
registrerades begäran
före ingåendet av ett
avtal)
Artikel 6.1.f GDPR
(Nödvändig med
hänsyn till våra
berättigade intressen.)
De berättigade
intressen som
upprätthålls är

i)

Ändamål: a)-f)
vårt intresse av att
kunna
kommunicera
effektivt med dig,
bland annat att
kunna
individanpassa
marknadsföring
och annan

Ändamål: a)-d)
•

Finansieringsleasing- och
försäkringsbolag,
samt
försäkringsbolag.

Ändamål: a)-f)
•
Koncernbolag
Ändamål: a)-f)
•
Leverantörer och
återförsäljare,
häribland ITleverantörer, support,
varuleverantörer,
däckhotell.
Ändamål: a)-f)
•
Samarbetspartners,
häribland för
bilvärdering, kundundersökningar,
extern bilvård,
grossister,
leasingbolag,
handelsföretag,
transportföretag.
Ändamål: a)-e)
•
Myndigheter,
bland annat
skattemyndigheten
och Polis och

Ändamål: a)-d)
•

Vi sparar information om dig så
länge som du är aktiv kund hos
oss. Vi betraktar dig som aktiv
kund om vi under de senaste tre
åren har haft kontakt med dig.
Information om dig raderas när du
inte har varit aktiv kund på ett år;
d.v.s. fyra år efter vår senaste
kontakt med dig.
Undantag:
Ändamål: a)-d)
o

Information som ingår i
bokföringsmaterial (fakturor
m.m.), sparas som minst i så
lång tid som bokföringslagen
kräver; d.v.s. sju år från
utgången av det räkenskapsår
som registreringen gäller för,
oavsett om ditt
kundförhållande upphört innan
dess

Ändamål: a)-d)
o
Information om bilar sparas
dock under bilens hela
livslängd
Ändamål: a)-d)
•
Informationen raderas när
det bekräftats att
finansierings- eller

Ändamål
denna användning.

e)

Allmän support
Personuppgifter används för
allmän kommunikation och
support i samband med
leverans av våra tjänster,
samt att administrera vår
relation med dig.

f)

Statistik
Personuppgifter används
dessutom för att ta fram
intern statistik över sålda
bilar.

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

har tecknat
försäkring för ditt
fordon m.m. .

kommunikation
med hänsyn till
dina intressen
Ändamål: e)
ii) Vårt intresse av att
säkerställa en god
service till dig,
bland annat att vi
löpande kan
förbättra vår
service, mot
bakgrund av den
respons vi får från
dig
Ändamål: b)
iii) vårt intresse av att
kunna erbjuda dig
betalnings- och
kreditvillkor som är
anpassade efter
din ekonomiska
situation
Ändamål; e)
iv) vårt intresse av att
föra statistik över
sålda bilar m.m. för
internt bruk
Ändamål: a)-c)
•
För behandling av
personnummer: 1011§, lag (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
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Mottagare
parkeringsbola
g i förbindelse
med böter och
avgifter vad
gäller din
användning av
hyrbil

Förvaring
leasingbolaget har tagit
emot informationen.

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

Mottagare

Förvaring

Vi behandlar följande
kategorier av
personuppgifter om dig för
de angivna ändamålen a)d):

Vi samlar in
information
från följande
källor:

Vi behandlar dina
personuppgifter såsom
beskrivet, och baserat
på följande laglig
grund

Vi kan dela dina
personuppgifter med:

Vi sparar personuppgifter så lång tid
som är nödvändigt för de nämnda
ändamålen.

Marknadsföring och tävlingar
a)

b)

Event
Personuppgifter används för
anmälan till och
genomförande av event,
körkurser m.m. för kunder,
samt för pressturer och
utlåning av pressbilar till
journalister.
Marknadsföring
Personuppgifter används i
marknadsföringssyfte,
inklusive att rikta vår
kommunikation med dig
utifrån dina intresse- och
fokusområden och skicka
relevanta nyheter,
kampanjer, erbjudanden
m.m.

c)

Sociala medier
Personuppgifter används till
marknadsföring via sociala
medier i samband med
event, köp av bilar m.m.

d)

Tävlingar
Personuppgifter används för
att delta i tävlingar där vår
produkt ingår i priset.

Allmänna
personuppgifter:
Ändamål: a)-d)
•
Namn, adress, e-post,
kundnummer,
telefonnummer,
personnummer,
passinformation, körkort,
dina intressen,
betalningsinformation,
information om anhöriga,
bilder av bilen och ev.
dig.
Ändamål: d)
•
Uppgifter om produkten
(priset) i samband med
tävlingar: Ramnummer,
registreringsnummer
och/eller annan teknisk
information. Annan
information du ger oss
angående tävlingar. .

•

Ändamål: b)
Dessutom kan i vissa fall
personuppgifter av mer
privat karaktär
behandlas, bland annat
information om
fritidsintressen,
semesterresor och annan

Ändamål: a)-d)
•

Direkt från dig

Ändamål: a)-d)
• Från fabrikerna
(biltillverkarna)
Ändamål: a)-d)
• Koncernbolag
Ändamål: a)-d)
• Sociala media

Ändamål: a)-d)
•

Artikel 6.1.a GDPR
(samtycke)

Ändamål: a),b) & d)
•
Artikel 6.1.b GDPR
(nödvändig för att
fullgöra ett avtal där
du är part)

Ändamål: a)-b),e)
• Från offentliga
Ändamål: d)
myndigheter
Vi samlar in
•
Artikel 6.1.c GDPR
information från
(nödvändig för att vi ska
bland annat den
kunna fullgöra en rättslig
trafikstyrelsen med
förpliktelse). De rättsliga
namn,
förpliktelserna i samband
telefonnummer och
med detta följer
adress.
exempelvis av Lag
(1998:492) om
biluthyrning som ålägger
oss att kontrollera att du
är behörig att köra
relevant fordon. Uppfylla
vår dokumentationsplikt
till skattemyndigheterna.
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Ändamål: a)-d)
•
Artikel 6.1.f GDPR
(Nödvändig av hänsyn
till våra berättigade
intressen.) Det

Ändamål: a)-d)
Fabrikerna där bilar
produceras
Ändamål; a)-d)
•
Koncernbolag
•

Ändamål: a)-d)
•

Leverantörer och
återförsäljare,
häribland ITleverantörer, support,
varuleverantörer.

Ändamål: a)-d)
•
Samarbetspartners,
häribland resebyråer,
flygbolag, hotell
m.m.

Ändamål: a)-d)
•

Vi sparar information om dig så
länge som du är aktiv kund hos
oss. Vi betraktar dig som aktiv
kund om vi under de senaste tre
åren har haft kontakt med dig.
Information om dig raderas när du
inte har varit aktiv kund på ett år;
d.v.s. fyra år efter vår senaste
kontakt med dig.
Undantag:
Ändamål: a)-d)
Information som ingår i
bokföringsmaterial
(fakturor m.m.), sparas
som minst i så lång tid som
bokföringslagen kräver;
d.v.s. sju år från utgången
av det räkenskapsår som
registreringen gäller för,
oavsett om ditt
kundförhållande upphört
innan dess

o

Ändamål: a)
Passinformation och annan
information som samlas in
enbart med avseende på ditt
deltagande i arrangemang

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

Mottagare

Förvaring

berättigade intresse vi
har är att säkerställa
en effektiv och
relevant
kommunikation med
dig samt en
ändamålsenlig
utformning av våra
aktiviteter på
området, samt bland
annat att kunna
individanpassa
marknadsföring och
annan kommunikation
med hänsyn till dina
intressen

information som du
väljer att ge oss. Vi vill
betona att vi inte aktivt
efterfrågar dessa
uppgifter och således
endast behandlar dem i
den mån du frivilligt
väljer att dela sådana
uppgifter med oss.
Känsliga uppgifter
Ändamål: a)
• Hälsoinformation som
man kan behöva ta
hänsyn till vid
arrangemang som vi
står för.

Ändamål: a)-d)
•
Artikel 9.2.a GDPR
(samtycke)

o

Ändamål: a) &d)
•
För behandling av
personnummer: 11§,
lag (2018:218) med
kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
Administration av webbplats
a)

Webbplats

Vi behandlar följande
kategorier av
personuppgifter om dig för
de angivna ändamålen a)b):

Personuppgifter samlas in
genom din användning av vår
webbplats. Vi använder denna
information t.ex. för att
optimera användarupplevelsen
på vår webbplats, kvalitetssyften
Allmänna
och de tjänster vi erbjuder.
personuppgifter:
Om du har accepterat
marknadsföringscookies,
registrerar och bearbetar vi
information som samlas in

•

Vi samlar in
information
från följande
källor:

•

Vi behandlar dina
personuppgifter såsom
beskrivet, och baserat
på följande laglig
grund

Direkt från
dig.

Ändamål: a)-b)
•

IP-adress,
betalningsinformation
, annan information
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Artikel 6.1.f GDPR
(nödvändigt för
att utöva ett
berättigat intresse
hos oss) Det
legitima syftet är

Vi kan dela dina
personuppgifter med:
•

Leverantörer och
återförsäljare,
inklusive ITleverantörer,
support,
leverantörer.

där resor och vistelser
arrangeras av oss, raderas
senast en månad efter att
arrangemanget genomförts.
Ändamål: b)
Vi behandlar ditt namn och
din e-post så länge du
prenumererar på vårt
nyhetsbrev och i upp till 2 år
från återkallelse av samtycke
att ta emot
marknadsföringsmaterial i det
fall det är nödvändigt för att
tillmötesgå din begäran om
att inte ta emot
marknadsföringsmaterial
Ändamål: d)
Uppgifter som samlas in i
samband med tävlingar
raderas tre månader efter
tävlingens varaktighet.
Information om pristagaren
kan behandlas under en
längre tid beroende på
produkt (vinsten).

Vi sparar personuppgifter så lång tid
som är nödvändigt för de nämnda
ändamålen
•

Vi lagrar IP-adress och data om
användningen av webbplatsen i
upp till 2 år efter att du senast
besökte webbplatsen.

•

Uppgifter som erhålls i samband
med chatt lagras i upp till 6
månader efter att du kontaktat
oss på vår hemsida via chatt.

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

genom marknadsföringscookies.

från användning av
webbplatsen.

•
Vi använder information som
samlas in via
marknadsföringscookies för att
rikta vårt marknadsföringsmaterial utifrån dina intressen
(profilering). Om du har gett ditt
samtycke till att ta emot
marknadsföringsmaterial från
oss eller om du bokar en
provkörning kan vi även länka
information om namn,
mailadress och telefonnummer
till den information vi har samlat
in via marknadsföringscookies
och på så sätt anpassa vår
dialog med dig, till exempel
genom provkörningen eller
innehållet i marknadsföringsmaterialet vi skickar till dig.

Uppgifter som
erhållits i samband
med chatt: namn, epost, telefonnummer
och
chattkorrespondens

Källor

Laglig grund
att kunna
tillhandahålla de
tjänster som du
har efterfrågat,
att kunna
vidareutveckla
och optimera
användarupplevel
sen på vår
webbplats, samt
att kunna hjälpa
och guida dig
genom vår chatt.

Om du har accepterat
marknadsföringscookies finns
det även en registrering och
bearbetning av information som
samlas in via sociala medierrelaterade 1:a och 3:e parts
cookies och cookie-liknande
teknologier (som Facebook
Pixels).
Information om din användning
av webbplatsen som samlas in
via dessa cookies, din
användning av sociala medier
och annan kundinformation kan
komma att utbytas mellan oss
och sociala medieplattformar,
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Mottagare

Förvaring

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

Mottagare

Förvaring

Vi samlar in
information
från följande
källor:

Vi behandlar dina
personuppgifter såsom
beskrivet, och baserat
på följande laglig
grund

Vi kan dela dina
personuppgifter med:

Vi sparar personuppgifter så lång tid
som är nödvändigt för de nämnda
ändamålen

för att kunna anpassa innehållet
i det marknadsföringsmaterial
som vi skickar till dig på andra
webbplatser, inklusive på sociala
medier.
För syftet med
bannerannonsering på olika
webbplatser utbyter vi även din
hashade e-postadress med olika
leverantörer av webbplatser,
tjänster och liknande, som
erbjuder bannerannonsering, så
att vi bättre kan rikta vår
marknadsföring mot relevanta
målgrupper, samt som anpassa
och anpassa innehållet i
annonserna på våra webbplatser
åt dig.
Du kan läsa mer om vår
användning av cookies i vår
Cookiepolicy. Cookiepolicyerna
för varje företag och varumärke
finns längst ner på deras
respektive webbplatser.
b)

Chat
Vi behandlar dina
personuppgifter när du
kontaktar oss på vår hemsida
via chatt.
Administration av arbetsansökande och anställning
a)

Rekrytering
Vi behandlar följande
Vi behandlar dina
kategorier av
personuppgifter när du söker en personuppgifter om dig för
ändamål a):
tjänst hos oss.
Allmänna

•

Direkt från dig
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•

Leverantörer och
återförsäljare,
inklusive IT-

•

Uppgifter om sökande som inte
anställs sparas i upp till 6

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

personuppgifter
•
Namn, e-post,
telefonnummer,
hemadress,
födelsedatum,
civilstånd, uppgifter
om anhöriga,
personnr. eller
liknande, nationalitet,
kön, uppgifter om
tidigare anställning
och referenser,
utbildningshistoria,
yrkeskvalifikationer,
språk och andra
kompetenser, resultat
av personlighetstyp och färdighetstest,
foton och videoklipp,
språkliga och
yrkesmässiga
preferenser och
annan personlig
information som finns
i ansökningar,
uttalanden och CV.

•
•

•

•

Laglig grund

Koncernbolag
•
Onlinekällor t.ex.
sociala medier som
är allmänt
tillgängliga
Från tredje part,
vilket kan
inkludera:
i)Referenser
ii)Tidigare
anställda, eller
iii) Andra tredje
parter, inklusive
byråer för
•
bakgrundskontrolle
r, myndigheter i
samband med
säkerhetsprövninga
r och
rekryteringsbyråer.

•

Vissa befattningar i
koncernen kräver
säkerhetsprövning. Vi
kommer därför att
låta utföra en sådan
om du ska utföra ett
sådant arbete.

Artikel 6.1.a GDPR
(samtycke)
Artikel 6.1.b GDPR
(nödvändigt för
fullgörandet av ett avtal
som du är part i eller för
genomförandet av
åtgärder som vidtagits på
begäran av den
registrerade innan ett
avtal ingås).
Artikel 6.1.f GDPR
(nödvändigt för att utöva
ett berättigat intresse hos
oss). Vårt berättigade
intresse i detta avseende
är att säkerställa urval
och anställning av rätt
kandidater till tjänster i
företaget.
Artikel 9.2.b GDPR
nödvändig i syfte att följa
eller genomdriva arbets-,
hälso- och socialrättsliga
skyldigheter och
rättigheter), jfr 3 kap 2 §
dataskyddslagen.
Artikel 10 GDPR, jf. 5 §
förordning (2018:219)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning om
uppgifter om
lagöverträdelser.

Känsliga uppgifter
•
Information om
facklig tillhörighet
och hälsoinformation.

•
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10 § om personnummer

Mottagare

•
•
•

Förvaring
leverantörer
Koncernbolag
Referenser
Offentliga
myndigheter,
inklusive polisen i
samband med
säkerhetsprövning

månader efter slutgiltigt avslag,
om inte sökanden har gett sitt
samtycke till längre lagring.
•

Uppgifter om sökande som
anställs överförs till de
berörda personernas
personalakt och sparas i
enlighet med de
lagringstider som beskrivs i
vår integritetspolicy för
anställda.

Ändamål

Kategorier av
personuppgifter

Källor

Laglig grund

Personuppgifter rörande
lagöverträdelser och
domar:
•
Information om
lagöverträdelser samt
uppgift om utdrag ur
belastningsregister

3

Mottagare

Förvaring

och samordningsnummer
enligt lag (2018:218)
med kompletterande
bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.

ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES
Vi använder Microsoft 365, och överföring av personuppgifter till länder utanför EU kan därför ske. Du kan se förteckningarna över Microsofts underbiträden på
Microsofts hemsida, här, här och här.
Därutöver använder vi Google – härunder Google Analytics, varför personuppgifter kan överföras till länder utanför EU. Du kan se en lista över de platser,
där Google kan behandla dina personuppgifter här https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html.
I vissa fall kan länder av EU-kommissionen anses ha en så kallad "adekvat skyddsnivå” och annars sker överföringen på grundval av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler. Du kan få en kopia av standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som är angivna ovan.

4

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE , INKLUSIVE PROFILERING
•

Vi använder profilering för att kunna erbjuda dig specifika tjänster och produkter som möter dina preferenser i marknadsföringssyfte

•

Med automatiserat beslutsfattande använder vi våra system för att fatta beslut baserat på den information vi har om dig. Automatiserat beslutsfattande för
det möjligt för oss att säkerställa att våra beslut är snabba, rättvisa, effektiva och korrekta baserat på den information vi har registrerat.

5

DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:
•

Du har rätt att be att få tillgång till och insyn i, eller att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.

•

Du har även rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

•

I synnerhet har du en obetingad rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

•

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande har ingen
betydelse för lagligheten vad gäller den behandling som skett innan du återkallade ditt samtycke.
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•

Du har rätt att erhålla de personuppgifter du har gett oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

•

Du kan alltid klaga till en dataskyddsmyndighet, till exempel svenska dataskyddsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm,
www.imy.se.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta vår e-post på persondata@semler.dk och du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via
ovannämnda kontaktuppgifter.
Dessa rättigheter kan vara förenade med vissa villkor eller begränsningar. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet i det konkreta fallet - det
beror på de konkreta omständigheterna i samband med behandlingsaktiviteterna.

6

Ändring av befintlig integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy, när vi anser att det är nödvändigt, till exempel när vi erbjuder nya tjänster. Den senaste versionen av
integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.
Denna version är godkänd och offentlig den 18 januari 2022.
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