INTEGRITETSPOLICY

Kontaktpersoner hos kundföretag

1

INLEDNING

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Stockholm Design Lab Aktiebolag (”SDL”) behandlar
personuppgifter avseende kontaktpersoner hos våra kundföretag.
2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SDL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in
avseende kunders kontaktpersoner.
Nedan finner du SDL:s kontaktuppgifter.
Stockholm Design Lab Aktiebolag, 556551-2893
Stadsgården 6, 116 45 Stockholm
+46 (0)8 55551900
Vid frågor om SDL:s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på
gdpr@sdl.se
3

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1

Kundadministration

Vi behandlar ditt namn, telefonnummer och mejladress för att kunna leverera produkter och
tjänster till vår kund, och för att i övrigt administrera kundens uppdragsbeställningar och att
tillhandahålla service till kunden efter uppdraget, samt för att i övrigt utöva våra rättigheter
och skyldigheter under avtalet med kunden. Behandlingen utförs med en intresseavvägning
som rättslig grund, där SDL:s berättigade intresse är att kunna fullgöra avtalet med kunden
och ge kunden god service.
Ovan angivna uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges
ovan och så länge det i övrigt krävs för att upprätthålla kundrelationen. Om du meddelar SDL
att du inte längre ska vara kundens kontaktperson kommer SDL att ta bort dina uppgifter från
vår kontaktlista.
Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan
dokumentation avseende SDL:s affärsverksamhet som SDL behöver spara. Uppgifterna
sparas med stöd av en intresseavvägning, där SDL:s berättigade intresse är att spara
information och dokumentation som är av kommersiell eller juridisk betydelse för SDL:s
affärsverksamhet.
SDL kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt
för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att SDL
ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

3.2

Direktmarknadsföring

SDL kan komma att behandla din mejladress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består av nyhetsbrev och/eller erbjudanden som SDL bedömer vara relevanta i din
yrkesutövning.
Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl kan skickas till dig som kontaktperson så länge det finns
en kundrelation, dock inte längre än 12 månader efter ett uppdrags fullgörande.
Nyhetsbrev och marknadsföringsmejl skickas endast under förutsättning att du inte har
motsatt dig sådan marknadsföring, och du kan när som helst välja att avregistrera dig från
våra nyhetsbrev och marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen använd länken för
avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/mejl.
Marknadsföringen sker med en intresseavvägning som rättslig grund, där SDL:s berättigade
intresse är att marknadsföra sina tjänster.
4

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

SDL kan komma att överföra dina personuppgifter till system- och tjänsteleverantörer i
samband med att de utför en tjänst för SDL:s räkning. SDL vidtar alla rimliga legala, tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en
adekvat skyddsnivå.
SDL kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att
göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SDL:s verksamhet avyttras kan SDL
komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
5

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.
6

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot SDL. Nedan följer en
sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen
se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SDL behandlar
personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka
personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare
som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
(b) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SDL korrigerar felaktig eller icke
komplett information om dig själv.
(c) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SDL raderar dina person-uppgifter
under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det
ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
(d) Rätt att göra invändningar mot SDLs behandling av personuppgifter. Du har rätt att
under vissa förutsättningar invända mot SDLs behandling av dina personuppgifter.
(e) Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att
SDL behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot
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sådan behandling ska SDL utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring
till dig.
(f) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en
begränsning av SDLs behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis
har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av
behandlingen under en tid som ger SDL möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är
korrekta.
(g) Klagomål. Om du har klagomål avseende SDLs behandling av dina personuppgifter, har
du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller
begränsning, vänligen kontakta SDL på gdpr@sdl.se.
7

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

SDL förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen
av vår integritetspolicy finns tillgänglig på
http://www.stockholmdesignlab.se/policy/sdl_integritetspolicy.pdf. Vi kommer meddela dig
om integritets-policyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och
ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina
rättigheter.
____________
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Kontaktpersoner leverantörer

1

INLEDNING

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Stockholm Design Lab Aktiebolag (”SDL”) behandlar
personuppgifter avseende kontaktpersoner hos våra leverantörer.
2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SDL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in
avseende våra leverantörers kontaktpersoner.
Nedan finner du SDL:s kontaktuppgifter.
Stockholm Design Lab Aktiebolag, 556551-2893
Stadsgården 6, 116 45 Stockholm
+ 46 (0)8 55551900
Vid frågor om SDL:s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på
gdpr@sdl.se.
3

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

SDL behandlar ditt namn, telefonnummer och mejladress för att administrera våra avtalsåtaganden gentemot leverantören som du företräder, och för att i övrigt kunna utöva våra
rättigheter och skyldigheter under avtalet med leverantören. Behandlingen utförs med en
intresseavvägning som laglig grund där SDL:s berättigade intresse är att kunna fullgöra
avtalet med leverantören.
Ovan angivna uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges
ovan och så länge det i övrigt krävs för att upprätthålla avtalsrelationen. Om du meddelar SDL
att du inte längre ska vara leverantörens kontaktperson kommer SDL att ta bort dina
uppgifter från vår kontaktlista.
Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan
dokumentation avseende SDL:s affärsverksamhet som SDL behöver spara. Uppgifterna
sparas med stöd av en intresseavvägning, där SDL:s berättigade intresse är att spara
information och dokumentation som är av kommersiell eller juridisk betydelse för SDL:s
affärsverksamhet.
SDL kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt
för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att SDL
ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
4

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

SDL kan komma att överföra dina personuppgifter till system- och tjänsteleverantörer i
samband med att de utför en tjänst för SDL:s räkning. SDL vidtar alla rimliga legala, tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en
adekvat skyddsnivå.
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SDL kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att
göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SDL:s verksamhet avyttras kan SDL
komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
5

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.
6

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot SDL. Nedan följer en
sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen
se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
(a) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SDL behandlar
personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar
del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
(b) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SDL korrigerar felaktig eller icke
komplett information om dig själv.
(c) Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SDL raderar dina person-uppgifter
under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det
ändamål som personuppgifterna samlades in för.
(d) Rätt att göra invändningar mot SDL:s behandling av personuppgifter. Du har rätt att
under vissa förutsättningar invända mot SDL:s behandling av dina personuppgifter.
(e) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en
begränsning av SDL:s behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis
har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av
behandlingen under en tid som ger SDL möjlighet att kontrollera om person-uppgifterna
är korrekta.
(f) Klagomål. Om du har klagomål avseende SDL:s behandling av dina personuppgifter, har
du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller
begränsning, vänligen kontakta SDL på gdpr@sdl.se.
7

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

SDL förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen
av vår integritetspolicy finns tillgänglig på
http://www.stockholmdesignlab.se/policy/sdl_integritetspolicy.pdf. Vi kommer meddela dig
om integritets-policyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och
ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina
rättigheter.
____________
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Kontaktpersoner media

1

INLEDNING

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Stockholm Design Lab Aktiebolag (”SDL”) behandlar
personuppgifter avseende kontaktpersoner hos mediaföretag, inklusive journalister, bloggare
och influencers.
2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

SDL är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in
avseende mediaföretags kontaktpersoner.
Nedan finner du SDL:s kontaktuppgifter.
Stockholm Design Lab Aktiebolag, 556551-2893
Stadsgården 6, 116 45 Stockholm
+46 (0)8 55551900
Vid frågor om SDL:s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på
gdpr@sdl.se.
3

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Namn, telefonnummer och mejladress behandlas för ändamålet att SDL ska kunna skicka
pressmeddelanden och annan information om SDL:s uppdrag, projekt och liknande.
Behandlingen av personuppgifterna utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där
SDL:s berättigade intresse är att uppfylla nämnda ändamål.
SDL:s register över kontaktpersoner hos mediaföretag och övriga mediakontakter hålls
uppdaterade och dina uppgifter raderas om samarbetet med dig eller det mediaföretag som
du representerar upphör, eller om du meddelar att du inte längre ska vara kontaktperson hos
mediaföretaget.
Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan
dokumentation avseende SDL:s affärsverksamhet som SDL behöver spara. Uppgifterna
sparas med stöd av en intresseavvägning, där SDL:s berättigade intresse är att spara
information och dokumentation som är av kommersiell eller juridisk betydelse för SDL:s
affärsverksamhet.
SDL kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt
för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att SDL
ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
4

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED?

SDL kan komma att överföra dina personuppgifter till system- och tjänsteleverantörer i
samband med att de utför en tjänst för SDL:s räkning. SDL vidtar alla rimliga legala, tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en
adekvat skyddsnivå.
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SDL kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att
göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av SDL:s verksamhet avyttras kan SDL
komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.
5

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.
6

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande gentemot SDL. Nedan följer
en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter,
vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.
(g) Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida SDL behandlar
personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar
del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
(h) Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att SDL korrigerar felaktig eller icke
komplett information om dig själv.
(i)

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att SDL raderar dina person-uppgifter

under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det
ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
(j)

Rätt att göra invändningar mot SDL:s behandling av personuppgifter. Du har rätt att

under vissa förutsättningar invända mot SDL:s behandling av dina personuppgifter.
(k) Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en
begränsning av SDL:s behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis
har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av
behandlingen under en tid som ger SDL möjlighet att kontrollera om person-uppgifterna
är korrekta.
(l)

Klagomål. Om du har klagomål avseende SDL:s behandling av dina personuppgifter, har

du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Om du vill framställa begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller
begränsning, vänligen kontakta SDL på gdpr@sdl.se.
7

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

SDL förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen
av vår integritetspolicy finns tillgänglig på
http://www.stockholmdesignlab.se/policy/sdl_integritetspolicy.pdf. Vi kommer att meddela
dig om integritetspolicyn innehåller några väsentliga förändringar, såsom nya syften och
ändamål med behandlingen, nya kontaktuppgifter eller förändringar avseende dina
rättigheter.
____________
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