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Behandling av dine personopplysninger

Temporent Aktiebolag (”Temporent”) behandler dine personopplysninger, f.eks.
kontaktopplysninger og betalingsopplysninger for å administrere avtalen vår med deg,
din arbeidsgiver eller våre oppdragsgivere. Vi behandler dine personopplysninger med
grunnlag i vår legitime interesse av å kunne oppfylle og administrere avtalen.
Opplysningene lagres så lenge avtalen er i kraft, eller den lengre tid som loven krever.
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Behandlingsansvar

Temporent er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Kontaktopplysninger – Temporent
Temporent AB
Att: VD
Box 914
SE - 194 29 Upplands Väsby
info@temporent.se
+46 8 590 990 40
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Hvem kan vi komme til å dele personopplysningene dine
med?

IT-leverandører
Temporent bruker IT-leverandørers produkter og tjenester for vår IT-infrastruktur, blant
annet skytjenester. Dette innebærer at disse leverandørene kan komme til å behandle
dine personopplysninger. Leverandørene er imidlertid våre databehandlingsassistenter,
og får kun behandler dine personopplysninger i henhold til våre instruksjoner.
Myndigheter
Temporent kan i visse tilfeller ifølge lov eller dom være pålagt å levere opplysninger til
myndigheter.
Kunder
Temporent kan komme til å overføre opplysninger, først og fremst kontaktinformasjon, til
våre kunder, hvis prosjekt dere er involvert i.
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Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Temporent streber etter å behandler personopplysningene innenfor EU/EØS, men kan
også komme til å behandle dem utenfor EU/EØS. Dersom personopplysninger overføres
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til et slikt land, vil vi sørge for at personopplysningene fortsetter å være beskyttet, og at
overføringen skjer på en lovlig måte.
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Dine rettigheter

Rett til tilgang

Du har rett til å få informasjon om hvilke
personopplysninger vi har om deg, samt
hvordan vi behandler disse opplysningene. Du
har også rett til å få en kopi av denne
informasjonen.

Rett til retting og sletting

Du har rett til å få feilaktige opplysninger
rettet og fullstendiggjort. Du har også i visse
tilfeller rett til å få personopplysningene dine
slettet, for eksempel dersom de ikke lenger er
nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Rett til å gjøre innvendinger
og rett til begrensning av
behandling

Du har rett til å innvende mot behandling av
opplysningene dine for blant annet direkte
markedsføring, og i de tilfeller hvor vi
behandler opplysningene med det rettslige
grunnlaget at vi har en legitim interesse. Du
har også rett til å begrense behandlingen,
f.eks. dersom du anser at opplysningene ikke
er korrekte.

Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å få ut
personopplysningene du har levert til oss.
Opplysningene leveres ut i et strukturert og
maskinlesbart format, og du har også rett til
å få opplysningene overført til en annen
behandlingsansvarlig når det er teknisk mulig.
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Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine, kan du ta
kontakt med Temporent via kontaktopplysningene ovenfor i punkt 2.
Dersom du anser at behandlingen vår av dine personopplysninger skjer i strid med
gjeldende lov om personvern, har du også rett til å levere inn en klage til
Datainspektionen.
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