MEDDELANDE OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER FÖR
AFFÄRSPARTNERS

Selecta AB tillhandahåller detta Meddelande om skydd av personuppgifter för
affärspartners för att förklara vår praxis som personuppgiftsansvariga ifråga om
behandlingen av personuppgifter avseende våra kunder, leverantörer och andra
affärspartners samt våra affärspartners anställda.
1.

Omfattning
Detta meddelande gäller för dig om du är en affärspartner till Selecta som individ
(t.ex. en konsult eller enskild entreprenör) eller om du är anställd av en
affärspartner och interagerar med Selecta å denna affärspartners vägnar.

2.

Kategorier av personuppgifter och källa:
Selecta behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som Selecta har
erhållit från dig eller från auktoriserad tredje part (t.ex. din överordnade,
offentliga myndigheter eller offentliga handlingar):

3.



Personuppgifter avseende affärspartners som är fysiska personer: namn,
kontaktuppgifter för verksamheten, tjänster och varor som tillhandahålls
eller erbjuds, uppgifter om avtal, innehållet i kommunikation (såsom e-post
eller affärsrelaterade brev), betalningsinformation, fakturainformation och
historik över affärsrelationen



Personuppgifter
som
rör
en
affärspartners
anställd:
namn,
kontaktuppgifter för verksamheten, arbetsgivarens namn, titel/befattning
och innehållet i kommunikation (såsom e-post eller affärsrelaterade brev)

Syftet med behandlingen av uppgifter, rättsliga grunder och konsekvenser
Dina personuppgifter behandlas i syfte att upprätthålla den avtalsmässiga
relationen
med
affärspartnern
(inklusive
uppfylla
avtalsförpliktelser,
fakturahantering, kommunikation och utföra och efterleva juridiska krav), för
marknadsföringsändamål och CRM-aktiviteter (hantering av kundrelationer), och för
att upprätthålla säkerhet och förebygga bedrägerier. Selecta baserar sådan
behandling av uppgifter på följande rättsliga grunder:


Fullgörandet av avtalsförhållandet med affärspartnern (Art. 6.1 lit. b GDPR);



berättigade intressen för Selecta, Selectas underställda företag och annan
tredje part (såsom statligt organ eller domstol) (Art. 6.1 lit. f GDPR).
Berättigade
intressen
kan
specifikt
handla
om
övergripande
informationsdelning inom koncernen, marknadsföring och CRM-aktiviteter,
förebyggande av bedrägeri, missbruk av IT-system eller penningtvätt, drift
av ett system för uppgiftslämnande (för visselblåsare), fysisk säkerhet, IToch nätverkssäkerhet, interna utredningar och potentiell verksamhet vid
fusioner och förvärv;



samtycke (Art. 6.1 lit. a GDPR); och
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fullgörandet av rättsliga förpliktelser (Art. 6.1 lit. c GDPR).

Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att fullborda och/eller
genomföra avtalet som affärspartner, och är frivilligt. Om du inte tillhandahåller
personuppgifterna, kan dock den berörda affärspartnerns förfarande för hantering
och administration fördröjas eller omöjliggöras.
4.

Kategorier av mottagare
Selecta kan komma att anlita tjänsteleverantörer i egenskap av
informationsbehandlare, för att tillhandahålla IT och annat administrativt stöd
(t.ex. tjänsteleverantörer som tillhandahåller support för kortfristigt skuldkonto
eller support för att hysa och underhålla IT). Dessa tjänsteleverantörer kan komma
att få tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att
de skall kunna tillhandahålla sådana tjänster.
Dessutom kan Selecta komma att överföra dina personuppgifter till sitt
överordnade organ, Selecta AG, i Schweiz och andra koncernbolag inom EU/EES i
syfte att hjälpa underställda företag som ett personuppgiftsbiträde med driften av
informationssystem för hantering och analys av kundrelationer och interaktioner
och relaterat allmänt IT-stöd. Alla mottagare finns inom EU/EES eller i länder som
Schweiz, som tillhandahåller en tillräcklig nivå av skydd av personuppgifter i den
mening som avses i artikel 45.1 av GDPR enligt kommissionens beslut om adekvat
skyddsnivå.
All tillgång till dina personuppgifter begränsar sig till de personer som har
ett ”behov att veta” för att utföra uppgifterna i sina ansvarsområden.
Selecta kan också lämna ut dina personuppgifter så som krävs eller tillåts enligt
tillämplig lag till statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande
tredje part.

5.

Förvaringsperiod
Dina personuppgifter lagras av Selecta och/eller våra tjänsteleverantörer i den
utsträckning som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra skyldigheter och
för den tid som krävs för att uppnå de ändamål för vilka informationen samlats in, i
enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter. När Selecta inte
längre behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla avtalsenliga eller
lagstadgade skyldigheter kommer vi att radera dem från våra system och register
och/eller vidta åtgärder för att anonymisera dem i adekvat grad så att du inte
längre kan identifieras från dem, såvida vi inte behöver behålla din information,
inklusive personuppgifter, för att fullgöra juridiska skyldigheter eller hörsamma
regelverk som Selecta är föremål för.

6.

Automatiserat beslutsfattande
Selecta använder sig inte av automatiserat beslutsfattande i samband med
anställningsrelationen.

7.

Dina rättigheter
Om du har tillkännagivit ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter, kan
du återkalla detta samtycke när som helst med framtida verkan. Sådan återkallelse
kommer inte att inverka på legaliteten för den behandling av uppgifterna som skett
innan samtycket återkallades.
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I enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter kan du ha rätt
till: att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av dina
personuppgifter; att begära att dina personuppgifter raderas, begära begränsningar
av behandlingen av dina personuppgifter; begära uppgiftsportabilitet och invända
mot behandling av dina personuppgifter. Observera att dessa ovan nämnda
rättigheter kan begränsas under tillämplig nationell lagstiftning om skydd av
personuppgifter. För ytterligare information om dessa rättigheter hänvisas till
bilagan Dina rättigheter.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behöriga tillsynsmyndigheter för
skydd av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter, var god kontakta oss,
såsom anges i avsnitt 8.
8.

Frågor
Om du har några frågor om detta tillkännagivande eller dina rättigheter, var god
kontakta info@se.selecta.com
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Bilaga
Dina rättigheter
1.

Rätt att få tillgång
Du kan ha rätt att erhålla bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör
dig behandlas av oss, och om så är fallet, att begära att få tillgång till dessa
personuppgifter. Tillgång till informationen inkluderar – bland annat – syftet med
att informationen behandlas, vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen
gäller, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna har
lämnats ut eller kommer att lämnas ut. Detta är dock inte en absolut rättighet och
andra individers intressen kan begränsa din rätt till tillgång.
Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om du
begär ytterligare kopior kan vi debitera en rimlig avgift grundad på administrativa
kostnader.

2.

Rätt till rättelse
Du kan ha rätt att från oss utverka rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig.
Beroende på ändamålet med behandlingen, kan du ha rätt att få ofullständiga
personuppgifter kompletterade, inklusive genom att du tillhandahåller ett
kompletterande uttalande.

3.

Rätten till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Under vissa omständigheter kan du ha rätt att från oss utverka att vi raderar
personuppgifter som rör dig och vi kan vara skyldiga att radera sådana
personuppgifter.

4.

Rätt till begränsning av behandling
Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att från oss utverka att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas. I detta fall kommer respektive uppgifter markeras
och endast behandlas av oss för vissa ändamål.

5.

Rätt till dataportabilitet
Under vissa omständigheter kan du ha rätt att erhålla de personuppgifter som rör
dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
enhet utan hinder från oss.

______________________________________________________________________________
6.

Rätten till invändningar
Under vissa omständigheter kan du ha rätt att när som helst invända, med
hänvisning till din specifika situation, eller i de fall att personuppgifter
behandlas för direkt marknadsföring, mot att vi behandlar dina uppgifter och vi
kan vara skyldiga att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.
Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring, har du dessutom
rätt att invända när som helst till behandlingen av dina personuppgifter för
sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning det är
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relaterat till sådan direkt marknadsföring. I detta fall kommer
personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.

dina

________________________________________________________________________________
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