ADAPTITS INTEGRITETPOLICY
Vi värnar om våra kunder, medarbetare och övriga intressenter privata sfär och vi upprätthåller en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.
Denna policy innehåller information om hur Adaptit behandlar och skyddar personlig information som behandlas i vår verksamhet.
Personuppgifter
Personuppgifter behandlas av Adaptit huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla våra konsulter, för att fullgöra den åtgärd för vilket personuppgifterna lämnades
och för att kommunicera med till exempel kunder och medarbetare.
För att vi ska få behandla personuppgifter måste vi ha en giltig grund för behandlingen. Såvida
inte annat framgår nedan är vår grund ett berättigat intresse eller fullgöra ett avtal. Behandling kan också vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi inhämtar samtycke till
behandling i det fall det behövs.
Adaptits berättigade intresse är i första hand att fullgöra det åtagande för vilket personuppgifterna lämnades till oss, men även att tillhandahålla information (event, marknadsföring och
nyheter) inom relevanta områden. I undantagsfall fall kan det berättigade intresset också avse
att försvara rättsliga anspråk.
Adaptit behandlar personuppgifter bl.a. för att:
•
•
•
•
•
•
•

Hantera intressen visade mot våra tjänsteerbjudanden och konsulter.
Hantera svar vid medarbetar- och kundundersökningar eller andra enkäter.
Marknadsföra våra tjänster.
Informera om nyheter på marknaden eller inom Adaptit.
Hantera ansökan om lediga tjänster eller på annat sätt visat intresse för anställning.
Hantera frågor eller annan kontakt som har tagits med oss.
Hantera personaladministrativa frågor.

Vidarebefordran av personuppgifter
Personuppgifter vidarebefordras också till underleverantörer för tillhandhållande av konsulttjänster, personaladministration och system. Huvudregeln är att mottagare är baserade inom
EU/EES. Vid överföring av personuppgifter för behandling i ett land utanför EU/EES, som inte
säkerställer en adekvat skyddsnivå, svarar Adaptit för att personuppgifterna omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
Personuppgifter kan lämnas till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett
rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Adaptit ska kunna ta tillvara sina rättmätiga
intressen. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Adaptit inte är
skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet.
Hur länge vi sparar personuppgifter
Adaptit vidtar rimliga åtgärder för att lagra personuppgifter endast så länge som krävs för att
uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.
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Personuppgifter som vi använder för utskick av nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering
av andra uppdateringar lagras till dess att vi får meddelande om att en prenumeration ska
avslutas.
Säkerhet
Dataöverföring via internet eller annat nätverk kan till hundra procent inte garanteras oinskränkt säkerhet. Adaptit verkar dock för att personuppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vi behandlar som
huvudregel inte känsliga personuppgifter, och vi skickar inte integritetskänsliga uppgifter med
e-post. Adaptits e-postadress och utrustning får inte användas för privata ändamål.
Adaptit tillser att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär, omfattning och känslighet. Adaptits system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas.
Rättigheter
Rättigheter att begära information om, rättelse eller radering av personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot behandling omhändertas skyndsamt och i enlighet med de
begränsningar som finns enligt lag, regelverk och andra bestämmelser som påverkar dessa
rättigheter.
Den som lämnar uppgifter till Adaptit ansvarar i första hand själv för att lämnade uppgifter är
aktuella. För att uppdatera informationen skickar du den korrekta informationen till oss, varefter vi snarast rättar uppgifterna.
Invändningar mot behandling av personuppgifter som vi gör mot grund av berättigat intresse
hanteras i en intresseavvägning. Invändning ska vara preciserad.
Vid förfrågan tillgodoser vi rättigheter att få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter
som behandlas.
Välkommen att kontakta Klas Edgren som är operativt ansvarig för vårt dataskydd vid frågor.
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