SafeTeams Integritetspolicy
Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Kategori av personuppgifter

Syfte med behandlingen

Laglig grund

Lagringstid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvärdera inkomna ansökningar vid rekrytering.

Berättigat intresse

5 år

Säkerställa att anmärkningar som inte godkänns
inte förekommer.

Larmlagen
SSF:s normkrav
Berättigat intresse

Raderas direkt efter att
resultatet mottagits

•
•

Namn
Adress
Födelsedatum
Mailadress
Telefonnummer
CV
Namn
Personnummer
UC och utdrag ut misstankeoch belastningsregister för
utvalda sökanden vi avser
anställa till våra verk-samheter
med polistillstånd.
Kontaktuppgifter
Företagsnamn och titel

Hantera förfrågningar och offerter

Berättigat intresse
Fullgöra uppdrag/
kundavtal

Varierar, vanligtvis 1 år.

•
•

Mailkorrespondens
Projektdokumentation

Hantera accepterade offerter samt
projektkommunikation och
projektdokumentation.

Berättigat intresse
Fullgöra
uppdrag/kundavtal

•
•
•
•
•

Personnummer
Kontaktuppgifter
Kort-/fakturauppgifter
Köpinformation
Order- och leveransuppgifter

Hantera köp av produkt/tjänst
Hantera ev. reklamationer och garantiärenden
Projektuppföljning i syfte att förbättra processer
och öka kundnöjdhet.
Personnummer samlas in vid beställning av
jouruppdrag kvällstid.
Installation, service, support och utbildning inom
våra tjänste- och produktområden där SafeTeam
kan sköta hela eller delar av administrationen
kring systemen.

Bokföringslagen
Fullgöra kundavtal

Upp till 10 år
Viss
projektdokumentation
raderas
ej.
(Detta
kommuniceras via PUB avtal).
10 år

Fullgöra kundavtal
Berättigat intresse

Varierar.
Kontakta
dataskydd@safeteam.se
vid frågor.

Mässplanering och uppföljning av leads.

Berättigat intresse

5 år

Bygga relation, marknadsföring, informationsspridning på sociala medier såsom Facebook,
Instagram, Linkedin och YouTube.

Berättigat intresse
Samtycke i vissa fall

Tills syftet uppför, på
begäran
eller
om
samtycke dras tillbaka,
max 5 år

Direktmarknadsföring, nyhetsbrev via e-post, sms
eller andra digitala kanaler. Inbjudningar till event
och tävlingar. Kundnöjdhetsundersökningar.

Anställningsavtal
Berättigat intresse

Så länge aktiv relation
finns

Förebygga och upptäcka brott;
Skydda medarbetare och besökare, SafeTeam
och SafeTeams kunders egendom.

Berättigat intresse

Varierar, upp till 60 dagar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Företagsnamn och titel
Kontaktuppgifter
Mailkorrespondens
Händelseloggar
Bildlagring
Namn
Mailadress
Telefonnummer
Företagsnamn och titel
Personlig profil, t ex:
• Namn
• Mailadress
• Foto
• Företagsnamn och titel
• IP-adress
• Företag, namn och titel
• Mailadress
• Telefonnummer
•
Bildlagring
kameraövervakning

från
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