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LANTEAM INTEGRITETSPOLICY
Denna dag, 2018-04-26, har följande policy upprättats för Lanteam Consulting AB med
organisationsnummer 556582-7291.

SYFTE OCH BAKGRUND
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter. Vi värnar med andra ord om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när
du anförtror oss dina personuppgifter. Det är anledningen till att vi har upprättat den här policyn.
Policyn utgår från gällande dataskyddsförordning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina
rättigheter och din integritet. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina
personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina
rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att
skicka ett e-postmeddelande info@lanteam.se. Det är viktigt att du läser och förstår vår
integritetspolicy innan du använder våra tjänster.
Inom Lanteam Consulting behandlar vi personuppgifter för anställda, kunder, leverantörer och
intressenter. Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
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utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för att fullfölja våra
förpliktelser.
Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats
och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av informationen där.
Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de
personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER
LANTEAM värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och
organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt
gällande lag.

SÅ FÅR LANTEAM DINA UPPGIFTER
Vi får tillgång till dina personuppgifter på bland annat följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du nyttjar våra tjänster
Uppgifter som vi får via våra leverantörer
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar
kontakt med oss
Uppgifter som vi får när vi importerar information från databaser, tex LinkedIn och Google

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR
•
•
•
•
•
•

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Postadress
Födelsedatum
Övrig information du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra
åtaganden gentemot dig.
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SÅ ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER
LANTEAM har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot
dig, eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Utgångspunkten är att
endast de som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
LANTEAM kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
I vissa fall kan LANTEAM behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar
ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.
Vidare har vi en policy för informationssäkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter
behandlas säkert.

FÖLJANDE HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter används av LANTEAM och LANTEAMs personuppgiftsbiträden.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag,
förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till
tredje part utanför LANTEAM.
Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part om det krävs för att tillhandahålla någon nödvändig
tjänst.

SÅ LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER
Vi ansvarar för att dina personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med
hänsyn till ändamålen med behandlingen.
LANTEAM sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för LANTEAM.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka
personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad samt
personligt inlämnad. Begäran skall innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi
för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Framtagna uppgifter lämnas ut via Lanteams reception mot uppvisande av giltig ID-handling.
Om dina uppgifter hos LANTEAM är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem
rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis
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bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna
måste sparas, till exempel obetalda skulder.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för
marknadsföringsändamål.
Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av
personuppgifter.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
LANTEAM överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat
skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du
lämnar dina personuppgifter till oss.

COOKIES
Vår webbplats samlar in standardmässig logg-information som din IP-adress, typ av webbläsare och
språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att vår webbplats håller
god standard, och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatsen, använder vi eller vår/a
tjänsteleverantör/er cookies (små textfiler som lagras på användarens dator) och webb-beacons
(elektroniska bilder som tillåter våra webbplatser att räkna antalet besökare som besökt en viss sida
och för att komma åt vissa cookies) för att samla in aggregerad data.

COOKIES FRÅN TREDJE PART
Vi använder cookies som utfärdat av tredje part för att ge dig mer relevanta annonser och
erbjudanden i andra kanaler än på lanteam.se. Detta baserat på innehåll och sidor som du har besökt
hos oss. Dessutom samlar vi statistik om hur våra sidor används för att förbättra
användarupplevelsen, och därmed använda cookies för att observera hur användarna navigerar via
webbplatsen. Informationen i våra cookies aggregeras (anonymiseras) innan de skickas till tredje
part, vilket innebär att vi inte kan identifiera dig som person genom denna information. Tredjeparts
aktörer som vi använder är Adform, Facebook, LinkedIn och Google.

ANNONSSTYRNING
Vi använder verktyg för annonshantering och för att få en översikt av trafiken från betalda kanaler.
De verktyg vi använder för detta är t. ex. Facebook Business Manager, LinkedIn Ad Composer, Google
AdWords och Adform. Google AdWords och AdForm används för att visa våra annonser på externa
webbplatser (till exempel dagstidningar). Vi använder cookies för att hålla reda på vilka annonser
som visas, räkna antalet visningar, klick osv. Detta görs anonymt och detta kan inte spåras tillbaka till
individer. Om du vill att vi inte ska fånga upp dessa uppgifter ifrån dig, kan du anmäla dig här:
Avregistrera dig från Adform: http://site.adform.com/privacy-policy/en/
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Avregistrera dig från Facebook (dina annonsinställningar):
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Avregistrera dig från Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICY
LANTEAM gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på
webbplatsen.

FÖR DIG SOM VILL VETA MER
Välkommen att kontakta LanTeam via info@lanteam.se om du har frågor om vår hantering av
personuppgifter.
Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter gällande
personuppgifter.
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