INTEGRITETSPOLICY
Pelmatic Sweden AB, 556536-1101, bemannar med sjukvårdspersonal hos kunder i hela
Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Karlskrona, adress Östra Prinsgatan 20, 371 31 Karlskrona.
Vi följer Dataskyddsförordningen (2016/679) ), fortsättningsvis benämnd
”Dataskyddsförordningen”, och ser kontinuerligt över vårt arbete med personuppgifter.
I vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar olika typer av personuppgifter och i vilket
syfte.

Integritetspolicyns omfattning
Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Pelmatic
Sweden är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina
personuppgifter med Pelmatic Sweden vid besök på våra webplatser och våra digitala
tjänster.

Personuppgifter som behandlas.
Personuppgifter avser uppgifter som kan kopplas till dig. Vi kan komma att behandla följande
typer av personuppgifter som du skriftligen eller muntligen meddelar oss:





Kontaktuppgifter, exempelvis namn, adress, e-mailadress och telefonnummer.
Vid intresseanmälan lagras dina uppgifter, exempelvis CV, bilagor och bilder.
Personuppgifter kopplad till ekonomi och administration.
Vid anmälan till nyhetsbrev lagras ditt namn och e-mailadress.

Det kan gälla uppgifter från CV, meritförteckning och annan information du skriftligen eller
muntligen meddelar oss. Uppgifterna används för administration, våra kontakter med dig och för
vidarebefordran till kund i syfte att boka uppdrag.

Syfte med behandling och laglig grund vid intresseanmälan.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen är följande:


Vi behandlar dina kontaktuppgifter, CV, bilagor och bilder i syfte att kunna boka ut dig
på uppdrag hos våra uppdragsgivare. Uppgifterna används för administration, våra
kontakter med dig och för vidarebefordran till kund.
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Syfte med behandling och laglig grund för behandling av
information för ekonomi och administration.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen är följande:


Vi behandlar dina uppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra plikter gentemot dig som
arbetsgivare/uppdragsgivare, t.ex. ge rätt ekonomisk ersättning för de uppdrag du
bokas ut på.

Syfte med behandling och laglig grund vid anmälan till nyhetsbrev.
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen är följande:


Vi behandlar ditt namn och e-mailadress för att kunna distribuera vårt nyhetsbrev till
dig.

Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet inklusive de rättsliga
skyldigheterna som åligger Pelmatic Sweden.
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.
Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Pelmatic Swedens rätt och skyldighet att
behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. bokföringslagen. Överflödiga
uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

Informationsdelning med tredjepart och överföring till tredje land
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som
angetts ovan. En del av personuppgiftsbiträdena kan vara etablerade utanför EES. Vi
tillförsäkrar att de personuppgiftsbiträden vi sammarbetar med lever upp till
Dataskyddsförordningen (2016/679) samt korrekt säkerhetsstandard, exempelvis EU:s
standardklausuler om överföring av uppgifter.
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Dina rättigheter
Pelmatic Sweden är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få del
av de personuppgifter som finns registrerade om dig, i vilket syfte de behandlas och om de
överförts till tredje part, samt i så fall vilken.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar
sig på ditt samtycke.
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

Kontakta oss
För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja andra rättigheter som
tillkommer dig enligt Dataskyddsförordningen eller komma i kontakt med vårt
datasskyddsombud, vänligen kontakta oss på gdpr@pelmatic.se.
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