GDPR – Dataskyddspolicy
Denna policy tar upp hur Nordic Investor Services samlar in och behandlar personuppgifter i
förenlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med den är beskriva hur vi behandlar
personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka
förutsättningar samt vilka rättigheter som en registrerad person har.

Vilken information samlas in?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med
kunder och leverantörer.
Vi behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter.
Vi samlar inte in eller behandlar känsliga personuppgifter. Dessa definieras som
•
•
•
•
•
•
•
•

ras eller etniskt ursprung
politiska åsikter
religiös eller filosofisk övertygelse
medlemskap i en fackförening
hälsa
en persons sexualliv eller sexuella läggning
genetiska uppgifter
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Personuppgifter kan behandlas efter intresseavvägning alternativt samtycke till exempel i
samband med personalrekrytering, vid marknadsföring (till exempel i samband med
seminarier eller liknande) eller som en del av våra tjänster (t.ex. från enkäter, intervjuer med
mera).

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?
Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan däremot komma att
lämnas till samarbetspartners med i syfte att bedriva vår verksamhet. Exempel på detta är
leverantörer inom IT, lön, ekonomi med mera.
Vi kan också lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet att göra så enligt lag.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla det aktuella
ändamålet, alternativt så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna.

Vilka rättigheter har den vars uppgifter registrerats?
I enlighet med lagstiftning har den vars uppgifter registrerats rättigheter som inkluderar:
•
•
•
•
•

Rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas.
Rätt att be om att personuppgifterna ska korrigeras.
Rätt att få uppgifter borttagna.
Rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
Rätt till dataportalitet.

Undantag från ovanstående kan föreligga om det exempelvis finns skäl i form av lagkrav att
avvika från principerna.
Om du vill ha mer information om hur personuppgifter behandlas av Nordic Investor
Services, eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivits ovan, vänligen kontakta oss
per e-post på info@nordicinvestorservices.com
Övriga kontaktuppgifter finns tillgängliga på
https://www.nordicinvestorservices.com/sv/kontakt/Kontakt

