ADAPTITS INTEGRITETPOLICY
Adaptit (härefter även benämnt företaget, vi eller vår) lägger stor vikt vid att skydda våra kunders
och övriga intressenters personliga integritet.
Denna policy innehåller information om hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter behandlas av Adaptit huvudsakligen i administrativt syfte för att kunna uppfylla avtal
i samband med leverans av våra tjänster. Vi kan även komma att behandla personuppgifter i syfte att
upprätthålla vår affärsrelation med dig som kund eller arbetssökande.

Rättslig grund
För att vi ska få behandla personuppgifter behöver vi ha en rättslig grund för behandlingen. Såvida
inte annat framgår nedan är vår rättsliga 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.

Personuppgifter vid hantering av våra tjänsteleveranser
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att hantera försäljning och leverans av våra tjänster.
Behandlingen omfattar kunders kontaktuppgifter så som e-postadress och telefonnummer. Den
rättsliga grunden för behandlingen är uppfyllande av avtal med dig som kund. Vi kommer att
behandla våra kunders personuppgifter så länge ändamålet och den rättsliga grunden uppfylls.

Personuppgifter vid hantering av kundrelationer
Vi kommer att behandla våra kunders personuppgifter före under och även efter avslutad
tjänsteleverans. Ändamålet med det är för oss att kunna upprätthålla en långsiktig relation med dig
som kund och att möjliggöra kommunikation om våra tjänster i form av till exempel nyhetsbrev,
kundundersökningar eller andra enkäter. De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter så
som namn, telefonnummer och adresser. Den rättsliga grunden för denna behandling är berättigat
intresse med stöd av intresseavvägning eller samtycke. Vi kommer att behandla våra kunders
personuppgifter så länge ändamålet och den rättsliga grunden uppfylls.

Personuppgifter vid rekrytering
Vid rekrytering av medarbetare kommer vi att behandla arbetssökandes personuppgifter i form av
kontaktuppgifter, referenser, betyg, intyg och annan information i CV och personligt brev. Vi kommer
även att behandla personuppgifter i samband med anställningsintervju. Ändamålet med
behandlingarna är att vi ska kunna bedöma den arbetssökandes lämplighet för anställning. Under
rekryteringsprocessen kommer vi eventuellt att be om samtycke till behandling av personuppgifter.
Vi kommer att behandla personuppgifterna så länge ändamålet eller den rättsliga grunden uppfylls,
eller så länga andra lagar och förordningar kräver det.

Personuppgifter vid användande av Adaptits webbplats
Du som besöker eller interagerar med vår webbplats är föremål för automatisk datainsamlingsteknik
som samlar in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Vi gör det för att skapa den bästa möjliga
upplevelsen för dig på vår webbplats. Behandlingen omfattar information om vilka länkar du klickar
på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på samt annan liknande information och statistik om dina
besök. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies) och

webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Den rättsliga grunden för denna
behandling är samtycke och berättigat intresse.

Vidarebefordran av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att vidarebefordras till underleverantörer för tillhandhållande av
konsulttjänster. Huvudregeln är att mottagare är baserade inom EU/EES. I de fall Adaptit använder
sig av personuppgiftsbiträden i form av till exempel underleverantörer upprättas
personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.
Personuppgifter kan lämnas till myndighet, 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.
Adaptit överför som regel inte personuppgifter till tredjeland, det vill säga land utanför EU/EES.

Säkerhet
Adaptit verkar för att personuppgifter ska behandlas säkert och i enlighet med
Dataskyddsförordningen och denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Vi
behandlar som huvudregel inte känsliga personuppgifter om våra kunder.
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.

Dina rättigheter
Om du vill använda dina rättigheter som registrerad för att till exempel få tillgång till, rättning eller
radering av personuppgifter vänder du dig till:
Adaptit AB
Personuppgiftsansvarig
c/o The Park Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm
personuppgifter@Adaptit.se

