INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
LEVERANTÖRER OCH KUNDER
1.

INLEDNING
Denna information beskriver vilka Personuppgifter som bolagen inom Saminvest-koncernen
("Saminvest-koncernen", "Saminvest", "vi", "oss") samlar in och behandlar rörande dig som
kontaktperson och/eller ledande befattningshavare hos våra företagskunder och leverantörer.
Beroende på situationen kan det vara olika bolag i Saminvest-koncernen som är personuppgiftsansvariga för den behandling av Personuppgifter som utförs. Det bolag inom Saminvest-koncernen som har ingått kund- eller leverantörsavtalet med bolaget som du företräder är normalt sett
personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter i enlighet med denna information.
För att få närmare information om vilket bolag inom Saminvest-koncernen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter eller om du i övrigt har några frågor eller
vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i
avsnitt 5 nedan. I avsnitt 5 framgår även uppgifter om de bolag som ingår i Saminvest-koncernen.
Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Med "Tillämplig dataskyddslagstiftning" avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ("GDPR") samt lagar, föreskrifter och förordningar
som kompletterar GDPR.

2.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
Hantera avtalsrelationen med kunden och leverantören
Saminvest kommer att behandla dina Personuppgifter som vi samlar in från dig (eller från det
bolag du företräder) i samband med vår avtalsrelation med det bolag som du företräder. Detta
innefattar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, din befattning hos bolaget du företräder
samt övriga uppgifter som förekommer i vår kommunikation med dig.
Dina Personuppgifter som beskrivs ovan kommer att behandlas av Saminvest då det är nödvändigt
för att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera avtalsrelationen med bolaget som du
företräder. Detta innefattar t.ex. kommunikation med dig i egenskap av kontaktperson och/eller
företrädare för aktuellt bolag, fakturering och avtalshantering samt övrig hantering i samband med
fullgörandet av kund-/leverantörsförhållandet.
Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för ovan nämnda ändamål så länge som vi har en
pågående relation med bolaget som du företräder (och/eller för den period som du agerar såsom
företrädare eller kontaktperson till bolaget).
Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk
Saminvest kommer att behandla dina Personuppgifter som vi samlar in från dig (eller från det
bolag du företräder) för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och
försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Detta innefattar uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, din befattning hos bolaget du företräder samt övriga uppgifter nödvändiga för ändamålet som förekommer i vår kommunikation med dig.

Vi kommer att bevara dina Personuppgifter för ovan ändamål så länge som är lämpligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning. Detta innebär att vi kan behöva spara dina Personuppgifter i upp
till tio (10) år från det att vår avtalsrelation med bolaget du företräder upphör, vilket följer av tilllämpliga preskriptionstider enligt lag.
Efterleva rättsliga skyldigheter
Vi kommer vidare att behandla dina Personuppgifter som vi samlar in från dig (eller från det bolag
du företräder) för att efterleva rättsliga skyldigheter som åvilar Saminvest, t.ex. avseende bokförings- och skatterättsliga förpliktelser. Dina Personuppgifter som behandlas för detta ändamål innefattar uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter och din befattning hos bolaget du företräder.
Vi kommer att bevara dina Personuppgifter för ovan nämnda ändamål under en period om sju (7)
år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
3.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Bolag inom Saminvest-koncernen
Saminvest kan komma att dela dina Personuppgifter inom Saminvest-koncernen för ändamålen
som anges i avsnitt 2 ovan. Utlämnandet av dina Personuppgifter till de andra bolagen inom Saminvest-koncernen sker i dessa fall med stöd av samma lagliga grund som behandlingen som sådan.
Personuppgiftsbiträden som handlar på uppdrag av Saminvest
Utöver behandling av Personuppgifter inom Saminvests verksamhet kommer Saminvest överföra
dina Personuppgifter till externa aktörer såsom tjänsteleverantörer, vilka behandlar Personuppgifter på uppdrag av Saminvest och enligt Saminvests instruktioner. Detta innefattar Microsoft
Corporation (leverantör av Saminvests e-postsystem och dokumenthanteringssystem), Fortnox
AB och Attest.nu i Sverige AB (leverantörer av affärssystem för fakturering och redovisning) och
Inlandsinnovation AB (bolag inom Saminvest-koncernen som lagrar uppgifter på uppdrag av
Saminvest AB och Mittkaptial i Jämtland och Västernorrland AB i syfte att bl.a. möjliggöra för
hanteringen av kund- och leverantörsfakturor).
Andra mottagare
Mottagare
Domstolar och ombud

Ändamål med överföring
För att fastställa, göra
gällande och försvara
rättsliga anspråk

Myndigheter

Efterleva rättsliga
skyldigheter (t.ex.
inom områdena skatt
och redovisning)

Banker

Hantering och betalning av faktura
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Kategorier av personuppgifter
Personuppgifter nödvändiga för ändamålet (t.ex. namn, kontaktuppgifter och
kommunikation med
dig)
Personuppgifter som
t.ex. framgår av räkenskapsinformation
(såsom ditt namn,
dina kontaktuppgifter
och din befattning)
Personuppgifter nödvändiga för ändamålet (t.ex. ditt namn
och din befattning)

Laglig grund
För att tillgodose vårt
berättigade intresse
av att tvister hanteras
av behöriga domstolar
För att efterleva rättsliga skyldigheter

För att tillgodose vårt
berättigade intresse
av att fakturor hanteras och betalas

4.

DINA RÄTTIGHETER

(i)

Rätt till rättelse och registerutdrag
Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.
Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

(ii)

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

(iii)

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att
endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt
till radering enligt punkt (ii) ovan.

(iv)

Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Saminvest att dina Personuppgifter behandlas av oss
och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:
•
•
•
•
•
•
•

behandlingens ändamål;
de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
information om de rättigheter som återges häri;
information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt
förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du
begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.
(v)

Rätt att invända mot behandling
När behandling utförs med stöd av en intresseavvägning eller inbegriper direktmarknadsföring,
har du rätt att invända mot behandlingen. Saminvest måste då uppvisa ett avgörande berättigat
skäl för att få fortsätta behandlingen.

(vi)

Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina Personuppgifter sker för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra
eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt
från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

(vii) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om
sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig.
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(viii) Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.
5.

KONTAKTA OSS
Om du vill få information om vilket bolag inom Saminvest-koncernen som är personuppgiftansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter, eller om du i övrigt har några frågor rörande
behandlingen av dina Personuppgifter eller om du vill göra gällande någon av dina rättigheter
enligt avsnitt 4 ovan, vänligen hör av dig till Saminvest på nedanstående kontaktuppgifter.
Saminvest AB (org. nr. 559066-7605)
Sveavägen 17
111 57 Stockholm

info@saminvest.se
Utöver Saminvest AB består Saminvest-koncernen av Fouriertransform Aktiebolag (org. nr.
556771-5700), Inlandsinnovation AB (org. nr. 556819-2263) samt Mittkapital i Jämtland och
Västernorrland AB (org. nr. 556784-9426).
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