Integritetspolicy KIBI
På KIBI värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter
på bästa sätt. Vi följer GDPR, General Data Protection Regulation, 2016/679/EU. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver
också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och
förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du
är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
KIBI Sverige AB, org. nr 556797–8126, med adress Sveavägen 155, 118 60 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
När behandlar vi personuppgifter?
Vi är transparanta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. KIBI samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål
de är avsedda för.
Personuppgifterna behandlas enbart för KIBIs räkning och kommer inte överföras till tredje
part, om inte så krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att
hantera transporten av beställda produkter.
I matrisen nedan har vi specificerat vilka personuppgifter som vi samlar in och i vilket ändamål.
Ändamål

Kategori av uppgifter

Laglig grund

Jobbansökningar via hemsidan eller LinkedIn
Administration av jobbansökningar

Namn
Adress
Telefonnummer
Mail
CV
Personligt brev

Berättigat intresse:
Behandlingen är nödvändig för att
tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att administrera och
dokumentera rekryteringsprocessen,
och i vissa fall samtycke.

Namn
Mail
Telefonnummer
Företag
Titel

Berättigat intresse: Behandlingen är
nödvändig för att tillgodose vårt
och ditt berättigade intresse av att
hantera ärendet.

Namn
Mail
Företag
Titel

Berättigat intresse: Den avsedda behandlingen bedöms nödvändig för
att tillgodose ditt och KIBI:s intresse
av att i informationssyfte skicka ut
information till den registrerade.
Möjlighet finns alltid att tacka nej till
fortsatt utskick.

Namn
Mail
Titel och företag
Telefonnummer
Matpreferenser och allergier

Berättigat intresse: Om du vid anmälan till seminarium eller liknande
aktiviteter anger att du önskar viss
kost eller har andra önskemål, förutsätter vi att du vill att uppgifterna
registreras hos oss och kommer
att hanteras av berörda personer
på B3IT. Uppgifter om kost raderas
inom kort efter att själva träffen eller
mötet skett.

Kontaktformulär via hemsidan
Erbjuda ett enkelt sätt för kunden
att få kontakt med KIBI

Direktmarknadsföring
Marknadsföring av KIBI (tex utskick
av nyhetsbrev)

Seminare och event
Hantering av kontakt-uppgifter vid
deltagande på seminare, events och
mässor som KIBI arrangera eller
deltar på.

Ärendehantering i Xops
Erbjuda support till våra kunder

Namn
Företag
Telefonnummer
Mail

Avtal: KIBI använder sig av ett supportsystem (Xops) för att fullfölja
våra förpliktelser i ingått kundavtal.

Namn
Företag
Telefonnummer
Mail

Avtal: KIBI använder sig av ett kommunikationssystems för att fullfölja
våra förpliktelser i ingått kundavtal.

Namn
Företag
Titel
Telefonnummer
Mail

Avtal: I samband med kundprojekt
upprättas kontaktregister för att
kunna administrera avtalat projekt.

Ki:tiki
Erbjuda en Wiki för KIBI:s användarförening och kunder.

Kundprojekt
Införande av systeminstallationer
och projekt enligt avtal med kund

Hur länge sparas personuppgifterna
Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för
att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.
Vid hantering av känsliga uppgifter såsom kostpreferenser och allergier kommer dessa
raders direkt efter avslutat kundevent.
Skydd av personuppgifter
KIBI vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se
till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga
personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska
utvecklingen.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till information. Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig
kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare,
lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga.
Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall
uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller om du
drar tillbaka ditt samtycke. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning. Vi kan även behöva behålla
dina uppgifter ifall de behövs för att kunna uppfylla de avtal vi har tecknat med kund. Skulle
vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera
personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den
begärda raderingen.
Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas ifall du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta. Om du har invänt mot
en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål
kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra
berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Vid
direkt marknadsföring har du möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas
för detta.
Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen
på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är
tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.
Besökaridentifiering – cookies och loggar
Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda
våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din
IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att KIBI:s webbplatser sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen
på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras
på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder ”cookies” i vår cookiepolicy.
Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon
Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna
Social media-applikation, KIBI har lite eller ingen kontroll över detta. KIBI tar inget ansvar för
någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter
eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.
Cookies policy
”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i
din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie.
Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller
blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer
kanske inte att vara fullt fungerande.
KIBI kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats.
Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem,
tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Cookies
används för att bibehålla vår webbplats säkerhet.
Ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att uppfylla nya legala eller tekniska
krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicy hittar du alltid på KIBI:s hemsida. Vid betydande ändringar kommer du att få information om detta via e-post eller på
hemsidan www.kibi.se.
Kontaktuppgifter
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen
av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation
hittar du nedan. Begäran av registerutdrag ska ske skriftligt till nedan angivna adress.
KIBI Sverige AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm
info@kibi.se
+46 (0)8 519 33 700

