
INTEGRITETSPOLICY  

1. ALLMÄNT 

Den här integritetspolicyn beskriver hur Publikator Branschstatistk, org.nr 556780-1245, och dotterbolaget 

Publikator Marketing Solutions SL org.nr N0303848F som samlar in och behandlar dina personuppgifter. 

Din integritet är viktig för Publikator och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina 

personuppgifter till oss. Vi har därför den här integritetspolicyn för att förklara vilka personuppgifter vi 

behandlar om dig samt hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver 

också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina 

personuppgifter. 

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVAR 

Publikator sammanställer data från ett stort antal intervjuer med beslutsfattare inom nordiskt näringsliv i syfte 

att presentera statistik och detaljerad marknadsinformation till ledningsgrupper, marknads- och 

försäljningsorganisationer. Informationen ligger till grund för hur strategiskt marknadsföringsarbete och reklam 

utformas i våra uppdragsgivares verksamheter.  

Samtliga intervjuer genomförs i samtal via telefon där den intervjuade personen informeras om vår 

verksamhet, syftet med våra kartläggningar samt våra uppdragsgivare. From den 1 maj 2018 informerar vi även 

samtliga intervjuade personer om GDPR och frågar om vi får spara personens kontaktuppgifter. 

Publikators uppdragsgivare har en egen skräddarsydd webbsida där denna endast kan komma åt information 

som är kopplad till varje specifikt uppdrag och relevant affärsområde. Informationen hämtas från Publikators 

gemensamma kunddatabas där Publikator ansvarar för att de personuppgifter som behandlas i kunddatabasen 

behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

 

 

 

 



 

3. HUR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Allmänt 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller 

indirekt kan identifiera en person (”Personuppgifter”). 

 

Vilka typer av Personuppgifter behandlar vi? 

Publikator samlar in och behandlar följande Personuppgifter: 

Förnamn och efternamn 

Ansvarsområde 

Epostadress 

Telefonnummer 

 

Varför behandlar vi dina Personuppgifter? 

 

Publikator behandlar dina Personuppgifter för följande ändamål:  

För att vi skall kunna registrera att du lämnat information så vi inte stör dig igen i onödan 

För att du skall kunna få information från leverantörer som matchar dina behov 

För att vi skall kunna skicka ut relevanta tips och erbjudanden till dig via epost 

 

 

Rättsliga grunder för vår behandling av dina Personuppgifter 

För att Publikator ska kunna tillhandahålla tjänsten Publikator Solutions är det nödvändigt för oss att behandla 

dina Personuppgifter. 

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter? 

Publikator kommer att spara dina uppgifter så länge som du jobbar kvar i företaget som är kopplat till 

informationen du lämnat. Så snart vi får information om att du avslutat din anställning kommer dina 

personuppgifter raderas. 

 

 

 

 

 

 



4. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL? 

Publikators uppdragsgivare som beställt marknadsinformation kommer att få tillgång till dina Personuppgifter 

via vår webbportal Publikator Solutions. Dessa uppdragsgivare får aldrig använda dina personuppgifter för 

något annat ändamål och måste själva inhämta ditt medgivande för att lagra dina uppgifter som tredje part.  

Publikator kommer inte föra över dina Personuppgifter till något land utanför EU/EES. 

 

5. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER 

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina Personuppgifter till oss. Publikator har därför vidtagit de 

säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina Personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och 

radering. 

För att säkerställa att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder Publikator sig av 

datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt 

branschstandard. Publikator säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

 

6. DINA RÄTTIGHETER 

Tillgång, ändringar och tillägg 

Du har alltid rätt att få veta vilka Personuppgifter vi behandlar om dig och få tillgång till dessa Personuppgifter. 

Detta innebär att du kan begära ett så kallat registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende 

dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter som behandlas. Dessutom kan du 

alltid be oss att ändra eller uppdatera dina Personuppgifter. 

Begränsning, radering  

Du har rätt att be Publikator begränsa användningen av dina Personuppgifter eller radera dina Personuppgifter.  

Invändningar 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning. Om du invänder 

mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till 

behandlingen som väger tyngre än dina intressen. 

7. KONTAKTINFORMATION 



Du kan kontakta oss genom att skicka brev till: Publiktor Branschstatistik AB, Atlasgatan 10, 802 86 Gävle eller 

ringa oss på 070-644 89 94 eller maila oss på: marknad@publikator.se 

 

 


