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INTEGRITETSPOLICY 
       



 

1 ANTAGANDE 
Detta dokument är beslutat av styrelsen och antaget av Vd och kan uppdateras efter behov varvid 
senaste version alltid är den som gäller. 
Detta dokument ligger tillgängligt på bolagets gemensamma filserver. 

 

Motala den 10 januari 2019 

Joakim Ljungqvist, Vd 

 

2 VÅR INTEGRITETSPOLICY 
Place Promotion Sweden AB värnar om din personliga integritet. Det är därför en självklarhet för oss att alltid 
sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I vår integritetspolicy vill vi informera dig om 
hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

 

3 PERSONUPPGIFTER 

3.1 Vad är en personuppgift och vad är en behandling av 
personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person som är i livet.  
Varje åtgärd som vidtas med de personuppgifter som samlats in utgör en behandling, oberoende av om den utförs 
automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning, överföring och radering. 

3.2 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 
Place Promotion Sweden AB med organisationsnummer 559162–2807, Kyrkogatan 8A, 591 35 Motala, 
info@placepromotion.se är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.  

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina 
rättigheter som vi beskriver under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina 
personuppgifter?” är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress info@placepromotion.se 

3.3 Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål 
(varför)? 

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation du har till oss. I de flesta fall 
behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss med, oftast i din yrkesroll som kontaktperson 
hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners eller när du kontaktar oss rörande lediga tjänster hos 
oss. I vissa fall inhämtar vi även personuppgifter från annan än direkt från dig, nämligen om du eller det företag 
du representerar ska eller har ingått ett avtal med oss. Ett annat sätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter 
hänför sig till din medverkan på de arrangemang och aktiviteter som vi vid olika tillfällen står som värd för. 

Nedan följer en mera detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar om dig, med utgångspunkt i 
din, ditt företags eller din arbetsgivares roll i relationen med oss. Har du frågor om hur vi gjort vår bedömning 
gällande ändamålen och den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss.  

Alldeles oavsett hur vi samlat in dina personuppgifter, kommer personuppgifterna inte att vara föremål för någon 
form av automatiserat beslutsfattande eller profilering. 



 

4 OFFENTLIGA KUNDER 
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 

personuppgifter 

För att kunna uppfylla våra avtal 
med våra offentliga kunder kan vi 
komma att samla in 
personuppgifter om dig som är 
kontaktperson eller företrädare för 
någon av våra offentliga beställare 
i syfte att kunna kommunicera 
information om inbjudningar, 
nyhetsbrev, utskick av aktuell 
information och i övrigt informera 
om vår verksamhet. 
 

 Registrering 
 Lagring 
 Användning 
 Statistikbearbetning 

 

 

 Namn 
 Kontaktuppgifter (adress, 

e-post, telefonnummer). 
 Titel/funktion. 
 Eventuellt andra 

personuppgifter som 
förekommer i din 
kommunikation med oss. 

 

 

Laglig grund: Intresseavvägning  

Denna insamling och behandling av dina personuppgifter ligger i vårt berättigade intresse, och krävs för att 
vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt avtal, både gentemot våra kunder. Vi tror också att du, din 
arbetsgivare eller det företag du företräder har ett intresse att få del av den här informationen från oss. 
 

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi tror att du har ett intresse att få utskick och 
information om oss och våra aktiviteter, men aldrig längre än 2 år om vi inte hört något ifrån dig. Du har alltid 
en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi 
omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter. 
 

 

 

5 FÖRETAGS- OCH FÖRENINGSREPRESTANTER, MEDIA, 
OCH OFFENTLIGA TJÄNSTEPERSONER  

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 
personuppgifter 

För att kunna nå våra 
verksamhetsmål enligt vår 
affärsplan samt utvärdera, 
utveckla och förbättra våra 
tjänster, kan vi komma att samla in 
personuppgifter om dig i egenskap 
av exempelvis företags- och/eller 
föreningsrepresentant, politiker 
eller mediekontakt 

  

 Insamling 
 Registrering 
 Användning 
 Statistikbearbetning 

 

 

 Namn. 
 Kontaktuppgifter (adress, 

e-post, telefonnummer). 
 Titel/funktion. 
 Eventuellt andra 

personuppgifter som 
förekommer i din 
korrespondens med oss. 

 

Laglig grund: Intresseavvägning.  
Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra våra 
uppdrag. Vi tror också att det ligger i ditt, ditt företags eller din arbetsgivares intresse, att få information om 
våra aktiviteter, för att även du i din yrkesroll, ditt företag eller din arbetsgivare ska kunna få del av den 



 

samhällsnytta som vi har till uppdrag att skapa. 
 

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi tror att du har ett intresse att få utskick och 
information om oss och våra aktiviteter, men aldrig längre än två år om vi inte hört något ifrån dig. Du har 
alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig 
upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter. 
 

 

6 INTRESSENTER OCH PARTNERS 
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 

personuppgifter 

För att kunna hantera deltagande 
i, kommunikation och uppföljning 
rörande nätverk och evenemang, 
inklusive bokningar och köp av 
biljetter samt deltagande på 
events, kan vi komma att samla in 
och behandla personuppgifter om 
dig som intressent eller partner till 
oss, eller om dig som är anställd 
hos eller företräder någon av våra 
intressenter eller partners. 

 

 Insamling 
 Registrering 
  Användning 
 Överföring 
 Hantering av betalning 

 

 Namn. 
 Kontaktuppgifter (adress, 

e-post, telefonnummer). 
 Titel/funktion 
 I förekommande fall, 

betalningsuppgifter. 
 Personnummer (enbart 

vid enskild 
näringsverksamhet). 

 Eventuellt andra 
personuppgifter som 
förekommer i din 
kommunikation med oss.  
 

Laglig grund: Uppfyllande av avtal och/eller intresseavvägning.   
Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna leverera beställda 
tjänster och uppfylla våra avtal med dig och/eller våra intressenter och partners. 
 

Lagringsperiod: 36 månader efter din senaste kontakt med oss. 
 

 

7 LEVERANTÖRER 
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 

personuppgifter 

För att kunna fullfölja avtal med 
våra leverantörer, kan vi komma 
att behandla personuppgifter med 
dig som företräder eller är anställd 
hos någon av våra leverantörer. 
 
  
 
 

 Insamling 
 Registrering 
 Läsning 
 Användning 

 Namn 
 Kontaktuppgifter (adress, 

e-post, telefonnummer) 
 Titel/funktion 
 Personnummer (enbart 

vid enskild 
näringsverksamhet). 

 Eventuellt andra 
personuppgifter som 
förekommer i din 
korrespondens med oss. 

 
Laglig grund: Uppfyllande av avtal och/eller intresseavvägning.   
Det ligger i vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra avtal 
med våra leverantörer vid exempelvis varu- och tjänsteköp. 
 



 

Lagringsperiod: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som vi har rättigheter och skyldigheter under avtalet 
med dig, med det företag du företräder eller är anställd hos, och under en tid om två år, såvida inte längre 
lagringstid krävs enligt gällande lagstiftning.  
 

 

8 PERSONAL OCH STYRELSE 
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 

personuppgifter 

För att kunna fullgöra företagets 
rättsliga förpliktelser, förpliktelser 
enligt anställningsavtal eller 
skyldigheter och rättigheter enligt 
arbetsrätten behandlar vi 
personuppgifter om våra anställda.  
 
 
  
 
 

 Insamling. 
 Registrering. 
 Användning. 
 Publicering (av 

kontaktuppgifter) 
 
 

 Namn 
 Kontaktuppgifter (adress, 

e-post, telefonnummer) 
 Titel/funktion 
 Personnummer 
 Kontouppgifter 
 I förekommande fall, 

fotografi. 
 Eventuellt andra 

personuppgifter som 
förekommer i din 
kommunikation med oss. 

Laglig grund: Rättslig förpliktelse, intresseavvägning och fullgörande av avtal.  

Behandlingen av dina personuppgifter när du är anställd hos oss är nödvändig för att följa tvingande lagar 
och för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med och skyldigheter mot dig. Viss insamling av dina 
personuppgifter krävs enligt lag. Annan insamling ligger i ditt och vårt berättigade intresse, alternativt har 
sin grund i det anställningsavtal som du har med oss.  
 

Lagringsperiod: Om du är anställd hos oss lagrar vi dina personuppgifter under din anställningstid och 
under den tid därefter som är nödvändig enligt gällande lagstiftning och för att du liksom vi ska kunna fullgöra 
våra rättigheter och skyldigheter som följer av arbetsrätten. Du som är anställd informeras särskilt i våra 
interna dokument och policys om vilka specifika behandlingar vi vidtar med dina personuppgifter och 
tillämpliga lagringsperioder; inom ramen för anställningsförhållandet respektive, i förekommande fall, vid dess 
upphörande. Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss. 
 

 

9 KANDIDATER OCH INTRESSENTER I 
REKRYTERINGSFÖRFARANDEN  

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 
personuppgifter 

För att administrera och 
organisera vår rekrytering kan vi 
komma att behandla 
personuppgifter om dig som är 
kandidat till en tjänst hos oss, eller 
som annars deltar i ett 
rekryteringsförfarande hos oss.  
 
 
 

 Insamling 
 Registrering 
 Användning 
 Överföring till och/eller 

från av oss anlitad 
rekryteringsfirma 

 
 

 Namn 
 Kontaktuppgifter 
 Eventuell bild  
 Uppgifter om utbildning 
 Uppgifter om 

yrkeserfarenhet 
 Eventuellt andra 

personuppgifter som 
förekommer i CV och 
andra handlingar du 
skickar in till oss i 
samband med 



 

rekryteringsförfarandet 
 

Laglig grund: Intresseavvägning och/eller samtycke.  

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att rekrytera personal samt vårt 
och ditt berättigade intresse av att kommunicera rörande detsamma (intresseavvägning). Ditt 
personnummer behandlas då det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen och för att 
vi ska kunna identifiera dig. Om du samtycker till det kan vi lagra dina personuppgifter i syfte att 
återkomma till dig i ett framtida rekryteringsförfarande. 
 

Lagringsperiod: Till dess att ansökningsförfarandet är avslutat, och i två år, därefter om du samtyckt till att 
vi behandlar dina personuppgifter för framtida rekryteringsförfaranden.  

Insamlingen av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna administrera din ansökan om anställning och 
erbjuda dig anställning hos oss. Om personuppgifter inte lämnas kommer vi inte kunna administrera din 
ansökan om anställning och kommer därmed inte kunna erbjuda dig anställning hos oss. 
 

 

10  AKTÖRER OCH MEDVERKANDE  
Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 

personuppgifter 

För att kunna administrera våra 
digitala kanaler (inklusive sociala 
medier där vi är verksamma) och 
visa företagets produktutbud och 
tjänster, kan vi komma att 
behandla dina personuppgifter om 
du är följare av oss i någon av våra 
digitala kanaler.  
 

 Insamling 
 Administration av 

digitala kanaler 
(Facebook och 
Instagram) 

 Publicering av vissa 
personuppgifter på 
vår vägg eller i vårt 
flöde 

 Svar på 
kommentarer och 
frågor 
 

 Namn och/eller 
profilfoto 

 Foto/profilfoto 

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att kunna 
administrera våra digitala kanaler/sociala medier, nå ut med information till dig och andra om vår 
verksamhet och för att kunna tillgodose ditt intresse att interagera med oss.  

 

Lagringsperiod: Vi raderar inlägg på våra sociala medier efter en tid om två år. Observera dock att 
personuppgifterna kan ligga kvar i andra flöden på sociala medier, än de som administreras och hanteras av 
Place Promotion Sweden AB. 
 

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 
personuppgifter 

För att kunna marknadsföra våra 
produkter i digitala kanaler och på 
vår hemsida, kan vi komma att 
behandla dina personuppgifter i 
samband med publicering av dina 
bilder, om du uttryckligen 
samtyckt till det.  
 

 Administration av digitala 
kanaler (Facebook och 
Instagram)  

 Svar på kommentarer och 
frågor  

 

 Namn/profilnamn  
 Foto/profilfoto, dock inte 

om sådan bild innehåller 
annan person eller barn 
under 13 år 



 

Laglig grund: Samtycke. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi publicerar foton som du tagit, eller foton på 
dig.  
 

Lagringsperiod: Vi raderar inlägg på våra sociala medier efter en tid om två år. Observera dock att 
personuppgifterna kan ligga kvar i andra flöden på sociala medier, än de som administreras och hanteras av 
Place Promotion Sweden AB. 

 

 

 

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av 
personuppgifter 

För att kunna sprida information 
om och marknadsföra vår 
verksamhet och den nytta den 
medför för samhället och våra 
medlemmar kan vi komma att 
dokumentera våra events och 
arrangemang genom exempelvis 
fotografering, med efterföljande 
arkivering och/eller publicering på 
exempelvis sociala medier.  
 

 Insamling 
 Avbildning 
 Publicering 
 Arkivering. 

 

 I förekommande fall, ditt 
namn och dina 
kontaktuppgifter 

 Fotografier av dig 

Laglig grund: Samtycke. Vi ber alltid om ditt samtycke innan vi publicerar dina foton. Detsamma gäller om 
vi dokumenterar våra events och arrangemang genom fotografering, då du alltid har rätt att välja att inte 
vara med på bild. 

 

Lagringsperiod: Vi lagrar bilder i vårt bildarkiv till dess att bolagets verksamhet publicering av bilden skett, 
eller till dess att du återtagit ditt samtycke. Vi lagrar dock aldrig bilder för arkivändamål längre än fem år. 

 

11  PERSONUPPGIFTER 

11.1  Från vem samlar vi in personuppgifter? 
De personuppgifter som vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har valt att lämna till oss, som vi fått från 
din arbetsgivare eller ditt företag, eller publikt publicerade uppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom media, 
Statens personadressregister (SPAR), Statistiska centralbyrån och liknande. 

11.2  Vilka har tillgång till dina personuppgifter?  
Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av personal på Place Promotion Sweden AB.  

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster överför vi dina personuppgifter till företag 
som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen 
för vår räkning och enligt våra instruktioner. Detta kan exempelvis handla om företag som hjälper oss med drift av 
IT-system, molntjänster och IT-funktioner, leverantörer av betalningslösningar, leverantörer av tjänster tryck av 
deltagarlistor och namnskyltar.  

Vi kontrollerar alla våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende 
säkerheten för behandlingen av dina personuppgifter och tecknar också förskrivna personuppgiftsbiträdesavtal 
med dem. 

I de fall dina uppgifter delas med någon annan tredje part än de som ingår i de kategorier av mottagare som 
nämnts här ovan, kommer vi att efterfråga ditt samtycke till överföringen från dig i varje enskilt fall. 



 

11.3  Överföring av personuppgifter till tredje land 
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom 
EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att 
tredjelandet ifråga säkerställer en ”adekvat skyddsnivå” eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina 
rättigheter skyddas. I de fall vi överför personuppgifter till USA, sker det med stöd av EU-kommissionens 
standardklausuler om tillåten överföring till tredje land.  

11.4  Hur länge sparar vi personuppgifter? 
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål. 

11.5  Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina 
personuppgifter? 

Du har rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi 
behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just 
dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i 
inledningen till den här integritetspolicyn. 

11.6  Återkalla samtycke 
Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter för ett visst ändamål, har du rätt att när som 
helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket.  

11.7  Rätt till tillgång 
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information 
om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter 
som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du 
kommer att få dessa uppgifter så snart som möjligt och senast inom en månad. En begäran görs genom att 
kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn. 

11.8  Rätt till rättelse 
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla 
information, komplettera ofullständiga personuppgifter. 

11.9  Rätt till radering  
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana 

förutsättningar föreligger om: 

 personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för; 

 om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig 
grund för behandlingen; 

 om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen 
som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta; 

 när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller - om personuppgifterna måste raderas för att 
uppfylla en rättslig förpliktelse som Place Promotion Sweden AB omfattas av. 

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara dina 
personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Det ovanstående innebär alltså att om vi använder dina 
personuppgifter för flera ändamål, kan en begäran om radering ibland bara att medföra att en viss, men inte en 
annan, fortsatt behandling upphör. 



 

11.10 Rätt att inge klagomål 
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett 
klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  

11.11 Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden 
är vårt berättigade intresse? 

För vissa ändamål behandlar Place Promotion Sweden AB dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning 
som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra 
behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter 
behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. Om du vill veta mer om hur vi har 
gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här 
integritetspolicyn. 

 


