INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV ID06 STATUS CONTROL
VERSION 1-2022 (UTGIVEN 24 OKTOBER 2022)
ID06 Status Control(nedan "Appen") hanteras av ID06 AB, org. nr. 559052-2040 (nedan "ID06"). ID06
månar om din integritet och följer dataskyddslagstiftningen1. Vi vill därför informera dig om vår
behandling av dina personuppgifter när du använder Appen samt om du har kontakt med oss. Om du
har ett ID06-kort och vill få information om vår behandling av personuppgifter inom ID06-systemet
eller när du besöker www.ID06.se, ber vi dig läsa vår Integritetspolicy för ID06-systemet som du finner
här.
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?
Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som
är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, personnummer, IP-adress och
innehåll i e-postadress och annan kommunikation.
ID06 behandlar i första hand personuppgifter som vi samlar in direkt från dig när du via ditt ID06 SSO
ansöker om att få tillgång till, och därefter använder, Appen.
De kategorier av personuppgifter vi behandlar:
•

Information om din arbetsgivare (din arbetsgivares namn och organisationsnummer);

•

Identifieringsuppgifter (för- och efternamn och personnummer);

•

kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer);

•

uppgifter om hur du interagerar med och använder Appen (t.ex. antalet inloggningar, antalet kortkontroller, klickningar, etc.); samt

•

eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar med
dig.

Vi behandlar personuppgifterna ovan för ändamålen att (1) tillhandahålla dig Appen, (2) säkerställa att
endast behöriga personer har tillgång till Appen och att användning sker i enlighet med tillämpliga
villkor för användning av Appen, (3) underhålla, testa och förbättra Appen, (4) möjliggöra förvaltning,
utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra plattformar håller hög kvalitet samt
för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex. virusattacker, samt (5) kommunicera med dig
eller med din arbetsgivare (t.ex. för att besvara förfrågningar från dig eller din arbetsgivare gällande
fakturafrågor).
Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig
dataskyddslagstiftning.

1

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.
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LAGLIG GRUND
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse att uppfylla de ändamål som
beskrivs ovan. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt
dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.
UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex.
samarbetspartners och leverantörer av IT-tjänster eller till din arbetsgivare.
Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.
Som huvudregel behandlas dina personuppgifter alltid inom EU/EES. Eftersom en del av våra
leverantörer arbetar internationellt kan dina personuppgifter dock komma att överföras till länder
utanför EU/EES. Vi har i sådana fall en skyldighet att implementera ytterligare säkerhetsåtgärder och i
övrigt se till att överföringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
LAGRINGSPERIOD
Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen,
eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter gallrar vi uppgifterna. Nedan följer de
lagringstider vi tillämpar för respektive ändamål.
Ändamål

Lagringstid

Tillhandahålla dig Appen

Under den tid du använder Appen

Säkerställa att endast behöriga personer har Under den tid du använder Appen samt 6
tillgång till Appen och att användning sker i månader därefter
enlighet med tillämpliga villkor för användning
av Appen

Underhålla, testa och förbättra Appen

Under den tiden du använder Appen

Möjliggöra förvaltning, utveckling och test av
våra IT-system i syfte att säkerställa att våra
plattformar håller hög kvalitet samt för att
upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t.ex.
virusattacker

Under den tiden du använder Appen

Kommunicera med dig eller med din
arbetsgivare (t.ex. för att besvara förfrågningar
från dig eller din arbetsgivare gällande
fakturafrågor)

Under den tiden du använder Appen samt 6
månader därefter
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Oaktat ovan angivna lagringsperioder, kan vi fortsätta att använda data insamlat från din användning
av Appen i anonymiserad form. Sådan anonymiserad data kan inte hänföras till en fysisk person och är
därför inte att anse som personuppgifter.
DINA RÄTTIGHETER
ID06 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter
gentemot oss:
•

Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din
personuppgiftsbehandling.

•

Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

•

Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.

•

Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning.

•

Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas,
exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är
ID06s tillgång till uppgifterna begränsad.

•

Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en
personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv
tillhandahållit oss.

Det kan finnas villkor för, och begränsningar av, dina möjligheter att nyttja ovan rättigheter. Om du
anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt att klaga
till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
ID06 har utsett ett dataskyddsombud i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Om du vill ha
ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna
ovan, vänligen kontakta dataskyddsombudet via nedan kontaktuppgifter:

ID06 AB
Att: Dataskyddsombud
Box 13144
103 03 Stockholm
dpo@id06.se
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