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SDCs Integritetspolicy
1 SDCs roll som personuppgiftsansvarig respektive
personuppgiftsbiträde
SDC ekonomisk förening, organisationsnummer 789200-4461, Skepparplatsen 1
851 83 SUNDSVALL, äger, förvaltar och utvecklar VIOL och tillhörande tjänster.
Genom att tillhandahålla VIOL och tillhörande tjänster så kommer SDC, på uppdrag av de
företag du har en affärsrelation med, att få tillgång till och behandla dina personuppgifter i
egenskap av personuppgiftsbiträde.
I vissa fall agerar SDC också som personuppgiftsansvarig t ex vad avser information du skickar
till oss via e-post, hemsidor, eller på något annat sätt samt när personuppgifter inhämtas vid
kontakt med kundservice eller marknadsavdelningen.
SDC respekterar din personliga integritet och kommer att hantera dina personuppgifter enligt
gällande lagstiftning. Användningen av VIOL och tillhörande tjänster kan involvera flera parter.
Denna policy gäller endast behandling av personuppgifter som utförs av SDC och dess
underleverantörer.

2 Behandling av personuppgifter
2.1

Behandling av personuppgifter via kundavtal

För att kunna använda VIOL och tillhörande tjänster så ingår våra kunder ett avtal med SDC.
SDCs kunder har i sin tur avtal med respektive affärspartner (dig) och kommer då att samla in
personuppgifter om dig och är därmed ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett
lagligt sätt. SDC är personuppgiftsbiträde som handlar på uppdrag av våra kunder i enlighet med
deras instruktioner.
SDC eller dess underleverantörer bearbetar och lagrar i detta sammanhang ett antal av dina
personuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, adress, e-postadress och i vissa fall ditt
personnummer.
2.2

Behandling av andra personuppgifter

När du ansöker om anställning, registrerar dig för att få information eller nyhetsbrev från SDC,
ingår ett avtal eller annars kontaktar SDC godkänner du att SDC behandlar dina tillhandahållna
personuppgifter för det aktuella ändamålet.
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3 Syftet med behandlingen av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Syftet med behandlingen av dina
personuppgifter är att uppfylla våra åtaganden enligt våra kundavtal samt våra skyldigheter
enligt lag eller vad som i övrigt krävs för att uppnå syftet med din kontakt med SDC och då
lämnade personuppgifter.
SDC kommer att behålla dina personuppgifter så länge det krävs enligt gällande avtal och för att
uppfylla syftet med behandlingen av dem. Vissa uppgifter måste vi spara på grund av
lagstadgade skyldigheter, vilket innebär att vissa personuppgifter kan komma att lagras upp till
10 år. Om behandlingen är baserad på ditt samtycke så behåller vi dina uppgifter så länge du
själv önskar.

4 Personuppgifter lämnas till tredje man
När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för SDCs räkning sker det
enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att underleverantören inte hanterar dina uppgifter
för andra ändamål än vad som anges i kundavtal och i denna policy.
Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter eller lämna ut information till t ex
polisen, skattemyndighet eller tillsynsmyndighet om det krävs enligt lag eller förordning.

5 Integritet och säkerhet
Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss och vi har därför vidtagit tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörigt röjande, förändring
eller förstörelse.
Våra anställda och underleverantörer har instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt
gällande lagstiftning för personuppgifter. SDC hanterar dina personuppgifter endast inom EU
och EES.

6 Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss,
oavsett hur denna information samlas in. Begäran om sådan information måste göras skriftligen.
Förfrågan ska skickas till SDC, Skepparplatsen 1, 851 83 Sundsvall när SDC är
personuppgiftsansvarig. När SDC är personuppgiftsbiträde skickar du begäran direkt till din
motpart i pågående affär.
Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av
viss behandling av dina uppgifter, och att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Om vår
behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka
ditt samtycke.
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7 Kontakta oss
Om du har frågor kring denna integritetspolicy kontakta SDC via mail till kundtjanst@sdc.se
eller skicka brev till ovanstående adress.

