INTEGRITETSPOLICY
Extern / external

This policy will follow in English.
Denna dag, 2018-04-25 har följande policy upprättats för Movement Group Nordic AB och
dess dotterbolag inom Sverige, nedan kallat ”Koncernen”
Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi
behandlar dem, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
-

Kontaktuppgifter såsom namn, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer
CV, utbildningar, kvalifikationer, tidigare erfarenhet och tidigare anställningar
Allergier/matpreferenser i samband med att du som kund/uppdragsgivare/leverantör
deltar vid våra konferenser

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi får tillgång till dina personuppgifter antingen genom att du tillhandahåller dem till oss direkt
eller genom samarbetspartners som utgör personuppgiftsbiträden till Koncernen (t ex
rekryteringssystem). Vi kan också få tillgång till dina personuppgifter som registreras när du
besöker vår hemsida, via kontaktformulär, när du svarar på enkäter och undersökningar, eller
uppgifter vi får från offentliga register. Information som inhämtas genom formulär till
nyhetsbrev sparas i vårt verktyg Mailchimp och den information som sparas är e-postadress
och namn. Vår hemsida använder ett antal cookies för att kunna förbättra upplevelsen för dig
som besökare, du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare. Vi använder Google
Analytics för att spåra besök på vår hemsida och dessa uppgifter lagras under en tidsbegränsad
period hos Google. Vi använder denna data för att förstå och förbättra upplevelsen av vår
hemsida för besökaren.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för att
kunna upprätthålla och bibehålla en affärsrelation. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler
personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de
minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att kunna:
-

Upprätthålla och bibehålla affärsrelationen med dig
Hantera eventuella reklamationer för våra uppdragsgivares räkning
Hantera eventuella tävlingar och prisutdelningar för våra uppdragsgivares räkning
Hantera dina ansökningar i en rekryteringsprocess du valt att vara med i hos oss
Boka boende vid konferenser du deltar i tillsammans med oss, och se till att du får rätt
kost utifrån eventuella allergier/matpreferenser

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som
behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra
säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet
När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal
eller lag.
Ansvar
Movement Group Nordic AB och dess dotterbolag inom Sverige är personuppgiftsansvarig,
vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina
rättigheter tas tillvara. Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta
omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller
säkerhetsändamål.
För att begära ändring eller export av personuppgifter kontakta oss på
info@movementgroup.se

This day, 2018-04-25 the following policy has been established for Movement Group Nordic
AB and its subsidiaries in Sweden, hereinafter referred to as “the Group”.
Purpose
We care about your privacy. You should be able to feel safe when you confide us with your
personal information. Therefore, we have published this policy. It is based on current data
protection legislation and clarifies how we work to protect your rights and your privacy.
The purpose of this policy is for you to know what personal data we manage, why we manage
it, who can get it under what circumstances.
What personal data do we manage?
- Contact information such as name, residential address, e-mail address and telephone
number
- CV, education, qualifications, previous experience and previous employment
- Allergies / food preferences when you as a client/customer/supplier participate at our
conferences
How do we access your personal data?
We get access to your personal data either by you providing them to us directly or through
partners who constitute personal data assistants to the Group (eg recruitment system). We
can also access your personal data which is registered when you visit our website; through
contact form, when you answer surveys, inquiries or information we receive from public
records. Information obtained through forms for newsletter is stored in our tool Mailchimp
and the information that is saved is e-mail address and name. Our website uses cookies in
order to improve the experience for you as a visitor, you can choose to turn off cookies in your
browser. We use Google Analytics to track visits to our website and the data are stored for a
limited time by Google. We use this data to understand and improve the experience of our
website for you as a visitor.

Why do we process your personal data?
We treat your personal data primarily to fulfil our responsibilities to you and to maintain a
business relationship. Our starting point is not to process more personal data than needed for
the purpose and we always strive to use the least integrity-sensitive data.
We process your personal information in order to:
- Maintain business relationship with you
- Manage any complaints on behalf of our clients
- Manage any competitions and awards ceremony on behalf of our clients
- Manage your application in a recruitment process
- Book accommodation at conferences you participate in with us, and make sure you get
the right diet based on allergies / food preferences
Are your personal data processed in a secure way?
We develop routines and working methods to ensure that your personal data is handled safely.
The starting point is that only employees and other persons within the organization who need
the personal data to perform their duties must have access to them. Our security systems are
developed with your integrity in focus and it’s highly protected against intrusion, destruction
and other changes that may pose risk to your privacy.
When do we hand out your personal data?
Our starting point is not to disclose your personal data to third parties unless you have
consented to it, or if it is not necessary to fulfil our obligations according to agreement or law.
Responsibility
Movement Group Nordic AB and its subsidiaries within Sweden are responsible for personal
data, which means that we are responsible for how your personal data is processed and that
your rights are protected. You can request that we remove any personal data we have about
you. This does not include information that are enforced to save for administrative, legal och
security purposes.
To request a change or export of personal data, please contact us at info@movementgroup.se

