Behandling av personuppgifter
Vi använder personuppgifter. Vi värnar våra användares integritet. Vi vet också att
användning av personuppgifter är nyckeln till att leverera och förbättra de produkter och
tjänster som våra användare förväntar sig.
Om du är medarbetare på en organisation som ingår i Decimalens kundkrets hanteras dina
personuppgifter enligt villkoren i Personuppgiftbiträdeavtalet som Decimalen AB och din
arbetsgivare har tecknat. I en sådan situation kontaktar du ansvarig hos din organisation för
samtliga frågor som berör dina personuppgifter hos oss. Vi kan radera dina personuppgifter
efter godkännande av vår beställare hos din organisation.
Om du inte tillhör ovannämnd krets gäller följande.
Vi på Decimalen AB är ansvariga för behandlingen av våra användares personuppgifter.
Vårt mål är att vara helt öppna om vår hantering av personuppgifter. Vidare försöker vi att
alltid upprätthålla en bra balans mellan våra användares integritet och Decimalens
kommersiella intressen.
Följande dokument sammanfattar vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in
dem, vem de kan delas med och hur du kan använda dina rättigheter gällande dina
personuppgifter. Om du har frågor eller funderingar kring Decimalens behandling av
personuppgifter kan du nå oss via detta kontaktformulär. Vi lovar att svara på alla frågor
inom 30 dagar.
Du kan också lyfta eventuella problem eller klagomål hos den nationella
tillsynsmyndigheten för integritetsskydd, Integritetsskyddsmyndigheten.
Decimalen använder dina personuppgifter för nedanstående ändamål
Kategorier av personuppgifter som behandlas av oss
I tabellen nedan ser du de kategorier av personuppgifter som Decimalen behandlar och
källan till dessa.
Personuppgiftskategori Beskrivning

Källa

Grundläggande
profilinformation

Direkt från användaren vid
skapande eller uppdatering av
ett konto och, när det är
tillämpligt, från din arbetsgivare.

Namn, telefon, mejladress,
eventuellt position inom
organisation.

Personuppgiftskategori Beskrivning

Källa

Användargenererat
innehåll

Kommentarer och svar på
organisationens enkäter och
betygsättningar/recensioner.

Direkt från användaren.

Beteende och teknisk
information

Uppgifter om användarens enhet,
kakor och liknande tekniker,
nätverksadress (IP-adress).

Direkt från användaren eller från
användarens enhet i syfte för
arbetsgivaren att urskilja vem
som svarar på enkäterna.

Geografisk information

Uppgifter om användarens
geografiska position
(platsinformation) från IP-adress i
användarens enheter.

Direkt från användaren eller från
användarens enhet i syfte för
arbetsgivaren att urskilja vem
som svarar på enkäterna.

Slutsatser som
Decimalen drar om
användares åsikter i
deras svar på enkäter

Samtliga tillhör arbetsgivarens
kontraktuella förhållanden med
leverantörer.

Slutsatserna dras baserat på
användarens svar över tid, samt
med hjälp av användarens
grundläggande
profilinformation.

Delas dina personuppgifter med andra parter
Dina personuppgifter delas inte med andra parter.
Överföring av data utanför EU/EES
Vid de tillfällen då Decimalen är personuppgiftsansvarig och använder
personuppgiftsbiträden som är lokaliserade utanför EU/EES, gör vi det endast i de fall där
•
•
•

Datalagring

överföringslandet-/området och mottagaren bedöms upprätthålla en adekvat
skyddsnivå enligt reglerna i GDPR, eller
överföringen sker enligt de standardavtalsklausuler som definierats av EUkommissionen för att reglera sådana överföringar.
Decimalen använder inte leverantörer som den offentliga sektorn i Sverige
inte använder sig av.

Decimalen behåller användarens personuppgifter så länge som det krävs enligt den
generella regeln för att fullgöra de syften för vilka personuppgifterna samlades in. Samtliga
syften måste ha kommunicerats till våra användare. Enligt gällande lagstiftning ska det
finnas rättslig grund för varje syfte.
Eftersom Decimalen arbetar enbart mot organisationer sparas dina personuppgifter så länge
PUB avtalet med din arbetsgivare tillåter.
Personuppgifter som inte tillhör Decimalens kundkrets raderas efter 30 dagar per automatik.
I fall uppgifter finns kvar på grund av teknisk fel raderas de vid nästkommande halvårs
gallring.
Dina rättigheter som användare
Dagens lagstiftning innehåller rättigheter för användare och behandlingen av deras
personuppgifter. Vi vill hjälpa våra användare att få åtkomst till och kunna använda dessa
rättigheter. Tabellen nedan visar dig som användare dina rättigheter och hur du kan komma
åt dem. Schibsted strävar efter att svara på alla förfrågningar relaterade till dessa rättigheter
så snabbt som möjligt, men alltid inom 30 kalenderdagar.
Rättigheter för användare eller
personuppgiftsägare

Hur man får
tillgång

Mer information

Rätten att bli informerad

Genom sin
arbetsgivare

För övriga genom följande
formulär.

Rätten till tillgång/rätten till
dataportabilitet

Genom sin
arbetsgivare

För övriga genom följande
formulär.

Rätten till rättelse

Genom sin
arbetsgivare

För övriga genom följande
formulär.

Rätten till radering

Genom sin
arbetsgivare

För övriga genom följande
formulär.

Rätten att begränsa behandlingen och
rätten att invända mot behandling

Genom sin
arbetsgivare

För övriga genom följande
formulär.

Rättigheter för användare eller
personuppgiftsägare

Hur man får
tillgång

Rätten att undvika automatiserade beslut
med juridiska eller liknande effekter

Decimalen
tillämpar inte
automatiskt
beslutfattande.

Mer information

