
Så behandlar vi dina personuppgifter

Allmän information

Privacy Works Nordic AB ("PrivacyWorks", "vi", "oss" ) värnar om säkerhet och din integritet när vi 
behandlar dina personuppgifter. Nedan anges vilka typer av personuppgifter vi samlar in, hur vi 
samlar in och bearbetar uppgifterna, vem vi kan komma att lämna ut uppgifterna till och vilka rättig-
heter du har när det gäller de personuppgifter vi behandlar.

Vem ansvarar för vår behandling av dina personuppgifter?

Privacy Works Nordic AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig och som ansvarar 
för att behandlingen av dina personuppgifter är laglig och korrekt. PrivacyWorks äger och driver 
webbplatserna www.privacyworksnordic.com och www.dpacademy.se. 

Personuppgifter vi samlar in

I första hand samlar PrivacyWorks personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss. Vi samlar in 
personuppgifter såsom ditt namn och din kontaktinformation, till exempel ditt telefonnummer, din 
e-postadress och din fysiska adress. Vid en rekrytering eller i samband med att du levererar en 
konsulttjänst kan vi också samla information om dig från de referenter som du själv har lämnat till 
oss.

Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

• Identitet och kontaktuppgifter, inklusive ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer.
• Affärsrelaterad information, inklusive information som lämnas i samband med vårt avtals-  
 eller kundförhållande till dig eller den organisation du tillhör, din organisation, eller som du  
 på annat sätt lämnas frivilligt av dig eller din organisation, och andra uppgifter om dina   
 relevanta preferenser i förhållande till de tjänster som du anlitar os för.
• Anställningsrelaterad information, t.ex. anställningshistorik, utbildnings- eller yrkesmässig   
 bakgrund, jobbtitel och funktion samt andra uppgifter om dina relevanta preferenser i 
 förhållande till våra rekryteringstjänster.
• Dina preferenser gällande mottagande av information från oss, inklusive ditt namn, e-post  
 adress, adress, telefonnummer, anställning, befattning och funktion, samt andra uppgifter  
 som är relevanta för vår informationsgivning till dig.
 
Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter i följande situationer:

• När du eller din organisation anlitar oss för juridisk rådgivning eller andra juridiska tjänster.
• När du eller din organisation tillhandahåller, eller erbjuder att tillhandahålla, tjänster till oss.
• När du ansöker om en tjänst som förmedlas inom vår rekryteringsverksamhet.
• När du kommunicerar med oss via e-post eller annan elektronisk eller fysiska 
 kommunikation, inklusive samtal med våra jurister, konsulter eller annan personal, i telefon  
 eller vid fysiskt möte.
• När du eller din organisation göra en förfrågan eller på annat sätt interagerar med vår
 webbplats.
• När du går på våra utbildningar, seminarier eller andra evenemang eller registrerar dig för att få annan  
 information från oss.
• När vi får förfrågningar från din organisation eller andra organisationer som du har eller haft kontakter  
 med, såsom som tidigare arbetsgivare och utbildningsinstitutioner, eller från tredjepartskällor såsom   
 från publika kanaler.
  

Hur använder vi dina personuppgifter?

 Vi kan komma att använda dina personuppgifter (endast) för följande ändamål:

• För att tillse att dina uppgifter är adekvata.
• För att tillhandahålla, administrera och förmedla våra juridiska tjänster eller andra tjänster eller   
 lösningar.
• För att administrera och hantera kommunikation med dig.
• För att administrera och hantera vår relation med dig när du deltar i våra utbildningar, seminarier eller  
 andra evenemang.
• För att administrera och hantera vår relation med dig som när du abonnerar på våra nyhetsbrev eller   
 andra informationstjänster.
• För att administrera och hantera vår relation med dig när du medverkar i en rekrytering som vi
 hanterar.
• För att ge dig information och erbjudanden rörande våra tjänster.
 

Behandlingen för ovan nämnda ändamål kommer att genomföras på en eller fler av följande rättsliga 
grunder:

• Eftersom det är nödvändigt för oss att göra det för inom ramen för ett avtal mellan dig och oss.
• Eftersom det är nödvändigt baserat på vårt berättigade intresse.
• Eftersom det är nödvändigt att för att fullgöra våra lagliga skyldigheter, såsom i samband med
 bokföring eller hantering av skatter.
 

Utlämnande och internationell överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, till 
exempel leverantörer av IT-tjänster, till parter som hjälper oss i vår rekrytering, och parter som hanterar våra 
informationsutskick. Hög säkerhet och sekretess beaktas alltid vid överföring dina personuppgifter.

 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:
 
• Tjänsteleverantörer som vi anlitar i samband med de juridiska tjänster vi tillhandahåller, såsom
 konsulter, medlare, experter och andra juridiska specialister som advokatbyråer i samband med eller   
 utländsk juridisk rådgivning eller specialistrådgivning, översättare, utbildningstjänster, eller andra   
 organisationer där utlämnande är relevant i förhållande till den tjänst som du har anlitat oss för.
• Redovisningsbyråer som hanterar fakturering och bokföring.
• Organisationer som är intresserade av din profil i samband med att du är aktuell i ett ärende inom vårt  
 arbete med rekrytering, interim- eller konsulttjänster.
 
Vi samarbetar endast med parter som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om dina person-
uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, som inte anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå 
för personuppgifter enligt GDPR, kommer en sådan överföring kommer att omfattas av en skydds-
mekanism som säkerställer att uppgifterna ges ett adekvat skydd (t.ex. EU-kommissionens stan-
dardavtalsklausuler).

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte bevara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
respektive ändamål med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är en 

klient, är inblandad i en rekryteringsprocess, eller så länge som det är nödvändigt för att kunna 
avgöra om en affärsrelation har etablerats eller inte. I praktiken innebär detta att dina personupp-
gifter kommer att raderas när de inte längre är aktuella, när de inte längre är nödvändigt att 
behandla uppgifterna med hänsyn till behandlingens ändamål eller när vi inte längre har en rättslig 
skyldighet att bevara dem.

Dina rättigheter

Tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns 
dock undantag från denna rätt, till exempel om ett utlämnande till dig skulle leda på ett negativ sätt 
skulle påverka rättigheter och friheter för annan person, eller om vi är juridiskt förhindrade att 
lämna ut uppgifterna. Vänligen kontakta oss om du vill ha en kopia av de uppgifter vi behandlar om 
dig.

Korrekthet: Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta, aktuella och kompletta. Vi ser 
gärna att du meddelar oss genom att kontakta oss om någon av dina personuppgifter inte är 
korrekt eller har ändrats sedan du gav lämnade uppgifterna till oss.

Invändning: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina person-
uppgifter och begära att vi ska blockera, radera och/eller begränsa behandlingen av dina person-
uppgifter. Om du vill att vi ska sluta behandla dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.  
Dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vissa av de uppgifter som vi 
behandlar om dig lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart standard-
format.

Radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när uppgifterna inte längre är 
nödvändiga för de syften som de samlades in eller om dina personuppgifter har behandlats i strid 
med gällande lagregler.  

Klagomål:   Om du tror att dina rättigheter rörande behandling av personuppgifter har kränkts, har 
du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig eller att söka framställa 
talan i domstol.  
 
Du kan när som helst utöva något av ovanstående rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av 
kontaktinformationen som anges i denna information. Vi kan komma att kräva att du styrker på din 
identitet på lämpligt sätt, till exempel genom att tillställa oss en kopia av ditt ID-kort, pass annat 
giltigt identifieringsdokument eller genom användning av en digital tjänst för identifiering.

Länkar till andra webbplatser

Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbsidor eller material som 
publiceras hos en tredje part, observera att dessa länkar endast tillhandahållna för informationsän-
damål. PrivacyWorks saknar kontroll över sådana webblatser och är inte ansvarigt för något av dess 
innehåll. PrivacyWorks ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå genom användning 
av dessa länkar.

Hur kontaktar du oss?

För mer information om vår dataskyddspolicy eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss 
på: info@privacyworksnordic.com .

 
Denna information om behandling av personuppgifter gäller från 2018-05- 25.
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 utländsk juridisk rådgivning eller specialistrådgivning, översättare, utbildningstjänster, eller andra   
 organisationer där utlämnande är relevant i förhållande till den tjänst som du har anlitat oss för.
• Redovisningsbyråer som hanterar fakturering och bokföring.
• Organisationer som är intresserade av din profil i samband med att du är aktuell i ett ärende inom vårt  
 arbete med rekrytering, interim- eller konsulttjänster.
 
Vi samarbetar endast med parter som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om dina person-
uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, som inte anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå 
för personuppgifter enligt GDPR, kommer en sådan överföring kommer att omfattas av en skydds-
mekanism som säkerställer att uppgifterna ges ett adekvat skydd (t.ex. EU-kommissionens stan-
dardavtalsklausuler).

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi kommer inte bevara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
respektive ändamål med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är en 

klient, är inblandad i en rekryteringsprocess, eller så länge som det är nödvändigt för att kunna 
avgöra om en affärsrelation har etablerats eller inte. I praktiken innebär detta att dina personupp-
gifter kommer att raderas när de inte längre är aktuella, när de inte längre är nödvändigt att 
behandla uppgifterna med hänsyn till behandlingens ändamål eller när vi inte längre har en rättslig 
skyldighet att bevara dem.

Dina rättigheter

Tillgång: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns 
dock undantag från denna rätt, till exempel om ett utlämnande till dig skulle leda på ett negativ sätt 
skulle påverka rättigheter och friheter för annan person, eller om vi är juridiskt förhindrade att 
lämna ut uppgifterna. Vänligen kontakta oss om du vill ha en kopia av de uppgifter vi behandlar om 
dig.

Korrekthet: Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter korrekta, aktuella och kompletta. Vi ser 
gärna att du meddelar oss genom att kontakta oss om någon av dina personuppgifter inte är 
korrekt eller har ändrats sedan du gav lämnade uppgifterna till oss.

Invändning: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot behandlingen av dina person-
uppgifter och begära att vi ska blockera, radera och/eller begränsa behandlingen av dina person-
uppgifter. Om du vill att vi ska sluta behandla dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.  
Dataportabilitet: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vissa av de uppgifter som vi 
behandlar om dig lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart standard-
format.

Radering: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas när uppgifterna inte längre är 
nödvändiga för de syften som de samlades in eller om dina personuppgifter har behandlats i strid 
med gällande lagregler.  

Klagomål:   Om du tror att dina rättigheter rörande behandling av personuppgifter har kränkts, har 
du rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig eller att söka framställa 
talan i domstol.  
 
Du kan när som helst utöva något av ovanstående rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av 
kontaktinformationen som anges i denna information. Vi kan komma att kräva att du styrker på din 
identitet på lämpligt sätt, till exempel genom att tillställa oss en kopia av ditt ID-kort, pass annat 
giltigt identifieringsdokument eller genom användning av en digital tjänst för identifiering.

Länkar till andra webbplatser

Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, webbsidor eller material som 
publiceras hos en tredje part, observera att dessa länkar endast tillhandahållna för informationsän-
damål. PrivacyWorks saknar kontroll över sådana webblatser och är inte ansvarigt för något av dess 
innehåll. PrivacyWorks ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå genom användning 
av dessa länkar.

Hur kontaktar du oss?

För mer information om vår dataskyddspolicy eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss 
på: info@privacyworksnordic.com .

 
Denna information om behandling av personuppgifter gäller från 2018-05- 25.
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