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INTEGRITETSPOLICY FÖR EXTERNA PARTER  
 

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR) 

och denna Integritetspolicy redovisar hur Inhouse Tech Göteborg AB behandlar 

personuppgifter om externa parter såsom branschkollegor, arbetssökande eller andra personer 

utanför företaget. 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Inhouse Tech är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.  

 

Vilka personuppgifter behandlar Inhouse Tech? 

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du lämnat till oss eller som vi 

samlat in från dig eller tredje part. Vi kan komma att behandla följande uppgifter om dig: 

• För- och efternamn 

• E-postadress 

• Postadress 

• Telefonnummer 

• Vilket företag du arbetar på samt eventuellt befattning 

• Foton 

• CV 

• Personnummer 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? 

All insamling och behandling av personuppgifter sker för att vi ska kunna fullgöra våra 

uppdrag mot våra kunder samt för att kunna leda och utveckla vår verksamhet. 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: 

• Inom uppdrag behandlad vi de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna 

genomföra uppdraget. 

• Vi behandlar personuppgifter för befintliga kunder och nya potentiella kunder för att 

underhålla och utveckla våra kundrelationer. 

• I marknadsföringssyfte behandlar vi uppgifter om namn, telefonnummer, företag, e-

post och postadress för att kunna bjuda in till ”Öppet hus” eller liknande aktiviteter. 

• Jobbansökningshandlingar som skickas till oss behandlas för att kunna genomföra 

rekryteringsprocessen. 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga 

förpliktelser:  

• Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa 

tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser.  
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina 

personuppgifter sparar Inhouse Tech dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte 

dina uppgifter längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant 

lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från 

branschorgan. Som utgångspunkt sparar vi dina uppgifter så länge vår arbetsrelation består 

och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal. 

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Vi delar uppgifter med andra aktörer som är våra personuppgiftsbiträden t.ex. leverantörer 

som vi anlitar för datalagring eller annan datahantering. Personuppgiftsbiträdet har ingen egen 

rätt att använda eventuella personuppgifter och Inhouse Tech ingår avtal om 

personuppgiftsbehandling med leverantören. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för 

att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intrångsskydd som 

skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och 

system. Fysisk tillgång till data är skyddad via skalskydd där endast behörig personal har 

tillträde och om data flyttas utanför vårt datacenter för säkerhetskopiering, krypteras 

informationen. Våra anställda har instruktioner att hantera all information i enlighet med 

gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som behöver tillgång till system där 

personuppgifterna lagras ges tillgång till dessa.  

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om 

vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina 

personuppgifter. 

 

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina 

personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa 

förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt 

använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan 

personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska 

Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över 

företags hantering av personuppgifter.  

 

Om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att höra av dig till vår VD. 


