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Linderoths Integritetspolicy 

Linderoths Mediaproduktion AB (Linderoths) behandlar personuppgifter om dig som inom ramen för vår 

verksamhet. Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta med vilka uppgifter om dig som vi 

behandlar och varför. Vi har därför tagit fram denna integritetspolicy för vår behandling av personuppgifter. 

Vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen via 

e-post på info@linderoths.se eller post till Victoriapassagen 14, 411 16 Göteborg. 

Personuppgifter för vår marknadsföring och erbjudanden 

Vilka uppgifter? 
Vi behandlar uppgifter om dig i form av namn, e-postadress, arbetsplats och andra kontaktuppgifter. Dessa 

uppgifter har vi samlat in från dig i samband med (i) att du blev kund hos oss (om du är kund), (ii) du på annat 

sätt fick kontakt med oss, (iii) önskan från dig om att få inbjudningar/nyhetsbrev från oss. 

Varför? 
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna 

kommunikation omfattar utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och föreläsningar eller direkt 

kontakt med dig genom mail eller telefon. 

Vi skickar informationen med stöd av en intresseavvägning och Linderoths berättigade intresse av att 

upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll rörande information och 

evenemang som vi erbjuder som vi tror kan vara av intresse för dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna 

intresseavvägning kan du kontakta oss. 

Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi istället dina uppgifter för ovan angivna ändamål och för att 

skicka elektronisk marknadsföring med stöd av ditt samtycke. 

Vem får tillgång? 
Dina uppgifter kommer att behandlas av Linderoths Media. Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer 

som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer 

komma  att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal eller motsvarande 

genom ingånget avtal vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och 

med sekretess. 

Hur länge? 
Vi behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke genom att klicka på ”unsubscribe” i våra utskick. 

Om du inte har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter så länge du eller din arbetsgivare eller 

uppdragsgivare har en affärsrelation till oss eller bedöms ha potential till en affärsrelation i en nära framtid. 

Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar 

dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 
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Personuppgifter inom ramen för våra uppdrag 

Vilka uppgifter? 
Vi behandlar uppgifter kopplade till anställda på företag som är kunder eller leverantörer till Linderoths. 

Dessa uppgifter kan utgöras av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter, uppdragsbenämning, 

uppdragsbeskrivning, faktureringsuppgifter och betalningsinformation. 

Varför vi behandlar i dina personuppgifter 
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag och föra kontakt med kunder, leverantörer och 

andra personer kopplade till uppdraget. 

Vem får tillgång? 
Dina personuppgifter delas även med underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. 

personuppgiftsbiträden. Det kan t.ex. vara tryckerier, fotografer, andra byråer, IT-leverantör etc. 

Hur länge? 
Uppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med kunden du är anställd eller uppdragstagare hos 

behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera 

avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden. För att uppfylla lagkrav eller för att vi 

har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en 

längre tid. 

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år 

enligt bokföringslagen. 

Leverantörers personuppgifter 

Vilka uppgifter? 
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress, från dig eller din 

arbetsgivare eller uppdragsgivare, i samband med det affärsförhållande som finns mellan oss. 

Varför? 
Dina personuppgifter som anställd eller uppdragstagare hos en leverantör till oss, alternativt som enskild 

näringsidkare, behandlas i enlighet med avtalet med leverantören för fakturahantering, betalning och 

administration av avtalsförhållandet, hantering av leveranser samt  kontakt och kommunikation. Då dina 

personuppgifter som anställd eller uppdragstagare behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. 

Vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra 

leverantörer (din arbetsgivare eller uppdragsgivare). 

Vem får tillgång? 
Dina personuppgifter delas främst med IT- och systemleverantörer som tillhandahåller utveckling samt 

support för våra system och molntjänster. 

Hur länge? 
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig/den leverantör du är anställd eller 

uppdragstagare hos behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna 

administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig/den 

leverantör du är anställd eller uppdragstagare hos. Upphör din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören 

eller gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från 

leverantören. 

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas i sju (7) år 

enligt bokföringslagen. 
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Våra cookies 

Vilka uppgifter? 
Vi behandlar den information som skapas av de cookies som sätts när du besöker linderoths.se (inklusive din 

IP-adress), såsom längden på ditt besök, antalet sidvisningar, de val du gör på linderoths.se, din 

skärmupplösning och hur du hittade till linderoths.se. 

Varför? 
Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att våra besökare ska kunna använda webbplatsen på av oss 

avsett sätt och för statistik. Personuppgifterna behandlas med stöd av en avvägning mellan dina intressen 

och våra intressen att ge dig en bra användarupplevelse av linderoths.se och vårt kommersiella intresse av att 

få information om besökarna. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din 

webbläsare. 

Vem får tillgång? 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till Google LLC och dess dotterbolag som själva är 

personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Läs mer om Google Analytics och 

Googles behandling av dina personuppgifter här. 

Hur länge? 
Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. 

Permanenta cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du 

återkommer till linderoths.se. 

Dina rättigheter 

Återkalla ditt samtycke och invända mot behandling 
Du kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som du lämnat, med verkan snarast möjligt från och 

med återkallelsen. 

Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att 

behandla dina uppgifter. Du har även rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas baserat på en 

intresseavvägning. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du 

rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. 

Tillgång 
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna 

behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. 

Rättelse eller radering 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga 

uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter. 

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är 

relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som 

sker baserat på en intresseavvägning. 

Dataexport 
Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de 

personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 

format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till 

en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

�  

�                       Integritetspolicy 2018-06-28                   �  / �3 3

http://linderoths.se
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv&gl=de

