Integritetsmeddelande Leverantörer
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Behandling av dina personuppgifter

Temporent Aktiebolag (”Temporent”) behandlar dina personuppgifter t ex.
kontaktuppgifter och betaluppgifter för att administrera vårt avtal med er, din
arbetsgivare eller våra uppdragsgivare. Vi behandlar dina personuppgifter grundat på
vårt berättigade intresse av att kunna uppfylla och administrera avtalet. Uppgifterna
kommer att sparas så länge avtalet är i kraft, eller den längre tid som krävs av lag.
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Personuppgiftsansvar

Temporent är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter - Temporent
Temporent AB
Att: Erik Gutenwik
Box 914
194 29 Upplands Väsby
erik.gutenwik@temporent.se
08-590 990 59
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Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

IT-leverantörer
Temporent använder IT-leverantörers produkter och tjänster för vår IT-infrastruktur,
bland annat molntjänster. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla
dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får bara
behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.
Myndigheter
Temporent kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldigt att lämna information till
myndigheter.
Kunder
Temporent kan komma att överföra uppgifter, främst kontaktinformation, till våra kunder
i vilkas projekt ni är involverade i.
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Var behandlar vi dina personuppgifter?

Temporent strävar efter att behandla personuppgifterna inom EU/EES men kan även
komma att behandla dem utom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant
land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att
överföringen sker på ett lagligt sätt.
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Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka
personuppgifter vi har om dig samt hur vi
behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt
att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och
radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
och kompletterade. Du har även i vissa fall
rätt att få dina personuppgifter raderade, till
exempel om de inte längre är nödvändiga för
det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar
och rätt till begränsning av
behandling

Du har rätt att invända mot behandling av
dina uppgifter för bland annat
direktmarknadsföring och i de fall vi
behandlar uppgifterna med den rättsliga
grunden att vi har ett berättigat intresse. Du
har även rätt att begränsa behandlingen,
t.ex. om du anser att uppgifterna inte är
korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de
personuppgifter som du har tillhandahållit
oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat
och maskinläsbart format, och du har även
rätt att få uppgifterna överförda till en annan
personuppgiftsansvarig när det är tekniskt
möjligt.
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Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Temporent via
kontaktuppgiften ovan i punkt 2.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig
dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
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