Integritetspolicy
Med anledning av GDPR* har vi förtydligat vårt arbete med dina personuppgifter med en
integritetspolicy som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga
information.
*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679),
förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela
EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

1. Allmänt
Positivumgruppens olika bolag är personuppgiftsansvarig för respektive bolags behandling
av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig
lagstiftning
Denna integritetspolicy gäller för all kontakt med bolag inom Positivumgruppen oavsett
bolag.
Med kund avses den som köper en tjänst av något av Positivumgruppens bolag. Med Klient
avses den som tjänsten berör. Med leverantör eller samarbetspartner avses annan, fysisk
eller juridisk person eller annat rättssubjekt, som ingått avtal eller på annat sätt har relation
med något bolag i Positivumgruppen. En personuppgift är en uppgift som direkt eller
indirekt kan knytas till en fysisk levande person

2. När och varför behandlar vi personuppgifter?
Positivumgruppen behandlar personuppgifter för att vi skall kunna fullgöra vårt uppdrag och
avtal gentemot dig som anställd, elev, kund, leverantör, klient, kandidat eller
samarbetspartner samt för redovisnings‐ och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att
Positivumgruppen inte skall behandla fler personuppgifter än vad som behövs för
ändamålet.
Personuppgifter behandlas i vissa fall för att Positivumgruppens bolag har rättslig förpliktelse
att behandla personuppgifter eftersom vi bedriver tillståndspliktig verksamhet och har
ansvar för elever och klienter.
I andra fall behandlas personuppgifter för att du som kund, klient, elev, leverantör, anställd
eller samarbetspartner har ingått ett avtal med Positivum. Personuppgifter behandlas även
på grund av en så kallad intresseavvägning eller då skriftligt samtycke har givits.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig
som kund, leverantör, anställd, klient eller samarbetspartner för att vi skall kunna fullgöra
vårt uppdrag. Uppgifterna kan därmed skilja sig åt beroende på relation och behov. Du har
alltid rätt att få ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om just dig.
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4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till
Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern‐eller systerbolag inom
Positivum samt mellan Positivum och berörda instanser och myndigheter så som socialtjänst
och skola. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än för det fall
vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, det följer av
lag eller om det särskilt överenskommits mellan Positivum och dig.
Givetvis kräver vi att våra tjänsteleverantörer skall använda lämpliga åtgärder för att skydda
dina personuppgifter.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter
Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra
det ändamål som uppgifterna samlades in för. Positivum kan komma att spara uppgifterna
längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Positivums rättsliga intressen.

6. Rättigheter
Alla skall alltid känna sig trygga i hur vi behandlar personuppgifter. Man har därför rätt att
begära information från Positivumgruppens bolag om hur vi behandlar de personuppgifter
som rör en individ. Vi kommer även på begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt
rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter.

Den som är missnöjd med hur Positivumgruppen behandlar personuppgifter kan lämna in ett
klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är datainspektionen
www.datainspektionen.se. Det går också bra att vända sig till tillsynsmyndigheten i det land
där man bor eller arbetar.

7. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Du kan alltid skicka e‐post till info@positivum.se med dina synpunkter
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