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1. Syftet med Integritetspolicyn
2. DevPorts behandling av
dina personuppgifter
En personuppgift är en uppgift som direkt

DevPort-koncernen värnar om din
integritet. Policyn utgår ifrån gällande
dataskyddslagstiftning och är godkänd av
DevPorts VD.

eller indirekt kan knytas till en fysiskt
levande
person.
Behandling
av
personuppgifter avser all typ av hantering
av dina personuppgifter.

Syftet med Integritetspolicyn är att
förklara hur dina personuppgifter
behandlas, vad de används till, vilka som
tar del av personuppgifterna samt vilka
rättigheter du har. Integritetspolicyn
gäller för anställda, arbetssökande,
leverantörer, kunder, samarbetspartners,
samt
vid
annan
kontakt
där
personuppgifter utlämnas.

DevPort AB med dotterbolag är
personuppgiftsansvarig för behandlingen
av personuppgifter som sker inom ramen
för bolagets verksamhet.
DevPorts verksamhet består av försäljning
av konsulttjänster och utbildningar.

2. Varför behandlar vi personuppgifter?
DevPort behandlar personuppgifter för att
kunna bedriva sin verksamhet och fullfölja
sina åtaganden och avtal gentemot kunder,
samarbetspartners och anställda. Samt i
fakturering- och redovisningssyften enligt
redovisningslagen. DevPort har som
utgångspunkt att inte behandla fler
personuppgifter än vad som krävs för
ändamålet.

DevPorts behandling av dina
personuppgifter2. Platsen för behandling av
personuppgifter
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3. Vilka personuppgifter behandlas?
DevPort samlar in och behandlar de personuppgifter som har samband med dig som anställd,
arbetssökande, kund, samarbetspartner, leverantör samt vid annan kontakt där personuppgifter
utlämnas.

3. Skyddet för dina personuppgifter

De personuppgifter DevPort kan komma att behandla är: Namn, personnummer, adress,
telefonnummer, e-post, yrkestitel, betalningsuppgifter och IP-adress. I samband med
rekrytering/anställning behandlas även uppgifter så som anställningsnummer, kontouppgifter,
intervjuanteckningar, testresultat från testverktyg, referenser, korrespondens mellan dig och
oss, samt uppgifter som delats på sociala medier (exempelvis LinkedIn) och som bedöms vara
av väsentlig betydelse för att bedöma dina yrkeskvalifikationer.

4. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?
Personuppgifter kan komma att överföras
mellan anställda och olika bolag inom
DevPort-koncernen, eller andra leverantörer
och samarbetspartners, i syfte att fullfölja
DevPorts åtaganden.

DevPort har som mål att alltid behandla dina
personuppgifter inom EU/EES. Det kan dock
förekomma att dina personuppgifter delas
med personuppgiftsbiträden som antingen
själva, eller genom underleverantörer, är
etablerade eller lagrar information i ett land
utanför EU/EES. I sådant fall vidtar DevPort
alla rimliga legala, organisatoriska och
tekniska åtgärder som krävs för att
säkerställa att skyddsnivån är densamma
som inom EU/EES.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
I de fall det är nödvändigt för att DevPort ska
kunna erbjuda sina tjänster överförs dina
personuppgifter till företag som i förhållande
till DevPort är personuppgiftsbiträden. Dessa
får bara behandla uppgifterna för DevPorts
räkning och i enlighet med denna
Integritetspolicy. DevPort överför enbart
dina
personuppgifter
till
personuppgiftsbiträden för ändamål som är
förenliga med de ändamål för vilka DevPort
har samlat in uppgifterna. DevPort har ingått
skriftliga
avtal
med
samtliga
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att
dessa följer DevPorts säkerhetskrav,
begränsningar, samt krav avseende
internationell
överföring
av
personuppgifter.

Detta sker antingen genom ett beslut av EUkommissionen om att landet ifråga
säkerställer en adekvat skyddsnivå, eller
genom
användandet
av
lämpliga
skyddsåtgärder
såsom
standardavtalsklausuler eller godkända uppförandekoder i
DevPorts
avtal
med
sådana
personuppgiftsbiträden.
Uppgifter lämnas enbart ut till tredje part i
det fall det är nödvändigt för att uppfölja
åtaganden enligt avtal eller lag.
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5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
DevPort AB med dotterbolag har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att DevPorts
behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att skydda de personuppgifter som
behandlas mot olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. Exempelvis är tillgången till de
system i vilka personuppgifterna lagras begränsad till DevPorts anställda och tjänsteleverantörer,
som behöver nå uppgifterna inom ramen för sina arbetsuppgifter. Dessa är även informerade om
vikten av att säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och att det har upprättats interna
rutiner som bland annat reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret
och utomlands. Utöver detta skyddas dina personuppgifter tack vare krypterade trådlösa nätverk
och hårddiskar, antivirusprogram, samt uppdaterade program och mjukvaror. Vidare görs
kontinuerlig säkerhetskopiering av hårddiskar och databaser och samtliga mobiler och datorer är
skyddade med kod.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

3. Skyddet för dina personuppgifterDevPort

AB med
dotterbolag (”DevPort”) har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att tillse att DevPorts behandling
Dina
personuppgifter
sparas
endast
länge
spara dem försom
att behandlas
fullgöra de
av personuppgifter
sker
på ett
säkertsåsätt
ochdet
förärattnödvändigt
skydda de att
personuppgifter
ändamål
de tillgång,
samladesobehörig
in för, men
högst 24
efter
detta.
DevPort tillämpar
kontinuerlig
mot olovlig
behandling
ochmånader
missbruk.
T.ex.
är tillgången
till de system
i vilka
gallring
av
både
strukturerade
och
ostrukturerade
personuppgifter.
Vid
avanmälan
om
nyhetsbrev
personuppgifterna lagras begränsad till DevPorts anställda och tjänsteleverantörer som
behöver
eller
vid uppsägning
kontakt
gällande
framtida karriärmöjligheter
raderas dinaom
personuppgifter
nå uppgifterna
inom av
ramen
för sina
arbetsuppgifter.
Dessa är även informerade
vikten av att
omedelbart.
säkerheten för personuppgifterna upprätthålls och att det har upprättats interna rutiner som bl.a.
reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret och utomlands.

5. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD
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7. Dina rättigheter
Du som registrerad har alltid rätt att göra dina rättigheter gällande hos DevPort genom att kontakta
oss på adressen GDPR@devport.se. Om du vill få ökad förståelse för vilka personuppgifter vi behandlar
om just dig kan du kostnadsfritt begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer att
lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi
behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts
till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

6. RÄTTEN TILL TILLGÅNG

7.1 Rätten till rättelse

6. RÄTTEN TILL TILLGÅNGOm

du vill få ökad förståelse för vilka
personuppgifter
vi behandlar
omfelaktiga
just dig uppgifter
kan du begära
atträttade.
få tillgång
Du har rätt att utan
dröjsmål få
om dig
Dutill
haruppgifterna.
även rätt attInformationen
komplettera
kommer
att
lämnas
i
formen
av
ett
registerutdrag
som
anger
vilka
personuppgifter
vi behandlar, för
ofullständiga uppgifter, exempelvis genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.
vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats ifrån, vilka tredje parter som
uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras.

7.2 DINA
Rätten tillRÄTTIGHETER
radering
5.
SOM REGISTRERADDu har rätt att

6.2
Rätten
till
utan
dröjsmål
felaktiga
uppgifter
ompersonuppgifter
dig rättade. Dusom
har vi
även
rätt attom
komplettera
ofullständiga
Du
har
rätt att få
begära
radering
av dina
behandlar
dig i det fall:
uppgifter,
t.ex.
genom
att
tillhandahålla
ett
kompletterande
utlåtande.
radering6.1 Rätten till
 Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt
rättelse
behandlas.




Du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan
rättslig grund för behandlingen.
Du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändning väger
tyngre än vårt berättigade intresse.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas till följd av en rättslig förpliktelse som vi har att uppfylla.

6.2 Rätten till radering

I de fall det finns legala skyldigheter som hindrar att vi omedelbart raderar vissa personuppgifter kan
DevPort neka din begäran om radering. Dessa skyldigheter återfinns exempelvis i
bokföringslagstiftningen. Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna
göra gällande, försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Skulle det vara så att DevPorts legala
skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi istället att markera dem så att de
inte längre aktivt används i våra system.
Utöver ovanstående rättigheter har du även rätt till att begära att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas, samt rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som stödjer
sig på en intresseavvägning. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigande skäl som väger tyngre
än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. I de fall vår behandling av
personuppgifter stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt att begära att uppgifterna som berör dig
och som du lämnat, överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En
förutsättning för dataportabilitet är dock att överföringen är tekniskt möjlig och att den kan ske
automatiserat.
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finns
t.ex.
i
bokföringslagstiftningen.
Det är också möjligt att fortsatt behandling är nödvändig för att vi ska kunna göra gällande, försvara

7.3 Rätten till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ
är tillämpligt:
A. Du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger DevPort möjlighet att kontrollera om uppgifterna är
korrekta;
B. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras
användning;
C. DevPort inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
D. Du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och DevPort kontrollerar om bolagets
berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsats,
med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en
EU-medlemsstat.
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7.4 Rätten till återkallelse av samtycke
I de fall DevPorts behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när
som helst återkalla ditt samtycke. Ett tillbakadragande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skett
utifrån ditt samtycke, innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer DevPort inte
längre att behandla de personuppgifter som grundas på ditt samtycke, såvida DevPort inte av legala skäl
är förpliktade att fortsatt behandla dem. Se punkt 7.2.
Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till GDPR@devport.se för att återkalla ditt samtycke.
DevPort kommer att bemöta din förfrågan så snart vi kan.

7.5 Rätten till klagomål
Vid missnöje kring DevPorts behandling av dina personuppgifter är du välkommen att lämna ett
klagomål via e-post till GDPR@devport.se.

8. Kontaktinformation
Du är välkommen att kontakta oss om du skulle ha några frågor kring denna Integritetspolicy eller
kring vår behandling av personuppgifter. Du når oss via e-post adressen GDPR@devport.se.

7. GALLRING
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