INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER E-POSTKORRESPONDENS
För att uppfylla ändamålen med och för att säkerställa efterlevnad av denna policy kommer Saminvest
AB (eller det bolag inom Saminvest-koncernen som du kommunicerar med) ("Saminvest", "vi", "oss",
"vår") att, i egenskap av personuppgiftsansvarig, behandla dina personuppgifter för att kunna
kommunicera med dig inom ramen för vår e-postkorrespondens. De personuppgifter som behandlas för
detta ändamål är ditt namn, telefonnummer och e-postadress, samt övriga personuppgifter som du väljer
att delge i de meddelanden du skickar till Saminvest.
Behandlingen av personuppgifter baseras på en intresseavvägning för att kunna tillgodose vårt
berättigade intresse av att kunna kommunicera med våra kunder, leverantörer, arbetssökande, anställda
och övriga intressenter som i något avseende har kontakt med Saminvest.
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
texten nedan. I texten nedan framgår även uppgifter om de bolag som ingår i Saminvest-koncernen.
För att uppfylla ovan nämnda ändamål och för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och försvara
eventuella rättsliga anspråk kan personuppgifter komma att delas med övriga bolag inom Saminvestkoncernen (se närmare nedan) och externa parter så som juridiska ombud, andra rådgivare samt parter
som är involverade i rättsliga förfaranden. Överföringen till de externa parterna baseras på samma
lagliga grund som den ursprungliga behandlingen.
Vi kan vidare komma att anlita leverantörer som, efter att lämplig företagsbesiktning utförts i enlighet
med Saminvests policys och förfaranden, kommer att ha tillgång till personuppgifter. Sådana
leverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med dokumenterade instruktioner från
Saminvest och har en skyldighet genom skriftligt avtal att vidta lämpliga säkerhetsåtsgärder i
förhållande till hanteringen av personuppgifterna (inbegripet genomförandet av lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder). Detta innefattar Microsoft Corporation som är leverantör av
Saminvests e-postsystem och dokumenthanteringssystem.
För det fall personuppgifter delas med övriga bolag inom Saminvest-koncernen, externa parter eller
leverantörer, kan personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES som inte
tillhandahåller samma nivå för dataskydd. I syfte att säkerställa en adekvat skyddsnivå av
personuppgifterna vidtar vi åtgärder för att säkerställa att mottagarna garanterar en adekvat skyddsnivå
av personuppgifterna, t.ex. genom ingående av avtal avseende överföring av personuppgifter med av
EU-kommissionen antagna standardavtalsklausuler för dataskydd. Registrerade har rätt till information
avseende vilka länder deras personuppgifter överförs till samt på begäran erhålla en kopia på vilka
säkerhetsåtgärder som vidtagits. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.
Personuppgifter behålls i enlighet med Saminvests rutiner för lagring och anonymiseras eller raderas på
ett säkert sätt (då det är lämpligt) i samband med att den bestämda perioden för lagring utgår.
Du har, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, rätt att begära tillgång till och rättelse eller
radering av sina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära begränsning av behandlingen av
personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet och att motsätta sig viss behandling av personuppgifter.
Kontakta oss gärna om frågor rörande behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna policy, se
kontaktuppgifter nedan. Klagomål kan även lämnas till Datainspektionen.

Saminvest AB, 559066-7605
Sveavägen 17
111 57 Stockholm
E-post: info@saminvest.se
Utöver Saminvest AB består Saminvest-koncernen av Fouriertransform Aktiebolag (org. nr. 5567715700), Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB (org. nr. 556784-9426) samt Inlandsinnovation
AB (org. nr. 556819-2263).
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