
  

 

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 

 

INTEGRITETSPOLICY 
Ändamål, behandlingsaktiviteter, personuppgifter, laglig grund och lagringsperiod 

Personuppgiftsansvarig: Newsec AB 

Ändamål Behandlingsaktiviteter Kategorier av personuppgifter 

Att informera dig om 
vår verksamhet, ny-
heter och evenemang. 

 Distribution av nyhetsbrev, rappor-

ter och inbjudningar via e-post och 

vanlig post. 

 

 Namn 

 E-post 

 Telefon 

 Adress 

 Position 

Laglig grund: Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter för de angivna än-
damålen är ditt samtycke, och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta 
prenumerationen via länken som finns i informationen eller genom att kontakta oss. Vi kommer 
också varje år att skicka en påminnelse och ge dig möjlighet att avsluta prenumerationen om du 
inte vill få informationen från oss. 

Lagringsperiod: Personuppgifterna lagras så länge vi tillhandahåller informationen och vi bedömer 
att informationen är relevant för dig, eller tills du återkallar ditt samtycke, varefter personuppgif-
terna kommer att raderas.  

Hur vi samlar in dina personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter på två sätt 

1) När du tillhandahåller oss dina personuppgifter, t.ex. när du startar en prenumeration på 

nyhetsbrev eller gör en annan förfrågan 

2) Genom att komplettera information som lämnats av dig med information från andra källor, 

till exempel offentligt tillgängliga personliga adressregister, sökningar via offentliga sök-

motorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och din arbetsgivares webbsida. 

Mottagare av personuppgifter och personuppgiftsbiträden 

Vi kan komma att instruera en annan part att utföra sådan behandling som nämns ovan, till exem-
pel ett dotterbolag eller i samband med att vi använder leverantörer av IT-tjänster eller leverantö-
rer av marknadsföringstjänster. När personuppgifter behandlas för vår räkning måste personupp-
giftsbiträdet genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder och endast behandla personuppgifterna enligt 
våra instruktioner och för angivna ändamål. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin 
verksamhet i länder utanför EU/EES. En eventuell överföring till sådana länder sker i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och endast till länder som enligt EU-kommissionen tillhandahåller 
en adekvat skyddsnivå, eller då leverantören eller partnern tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder 
samt under förutsättning att verkställbara rättigheter avseende personuppgifter och effektiva 
rättsmedel för registrerade är tillgängliga. 

Dina rättigheter  

Du har rätt att: 

· Återkalla ditt samtycke enligt ovan, 

· Begära information om behandlingen av dina personuppgifter (rätt till tillgång), 
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· Begära att dina felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas,  

· Begära radering av dina personuppgifter, 

· Begära begränsning av behandling av dina personuppgifter 

· Rätt att erhålla de uppgifter du tillhandahållit oss 

· Invända mot vår behandling av dina personuppgifter, 

· Klaga hos tillsynsmyndigheten  

 

Vissa begränsningar kan föreligga för vissa av rättigheterna enligt dataskyddslagstiftningen. 

Vänligen observera att eventuell begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära 
att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs ovan till dig.  

Kontaktuppgifter 

Newsec AB kan kontaktas på gdpr-support@newsec.se. 
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