Integritetspolicy
C3 Konsult AB (org. nr: 556942–8393), nedan benämnd C3K, kan komma att samla in och
behandla personuppgifter om dig för att kunna bedriva konsultverksamhet.
På C3K värnar vi om våra kunders och användares integritet. Vårt mål är att du som kund
och person ska känna förtroende för att vi tar hand om dina personuppgifter på bästa
tänkbara sätt. I följande Integritetspolicy tydliggör vi hur C3K samlar in och behandlar
personuppgifter samt vilken laglig grund som används som stöd för detta.

Detta är en personuppgift
En personuppgift är all information, både direkt och indirekt, som kan härledas till en nu
levande person. Exempel på personuppgift kan vara namn, personnummer, telefonnummer,
foto och IP-adress.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du kommer i kontakt med oss på C3K kan vi komma att samla in personuppgifter om dig.
Detta med syfte att bedriva konsultverksamhet. Personuppgifter som kan komma att samlas
in är: namn, e-postadress och telefonnummer. Det gör vi både med samtycke från dig samt
för att kunna fullgöra avtal mellan oss som konsultbolag och dig som kund.
C3K kommer aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig.

Hur hämtar vi in dina personuppgifter?
De personuppgifter som vi behandlar och hanterar kommer främst från den registrerade
själv. I somliga fall kan kontaktuppgifter hämtas in från externa adresskällor.

Vilka rättigheter har du?
Du kan, när du vill, kontakta oss för att få tillgång till dina personuppgifter. Om du vill ha en
kopia av delar eller samtlig information, kontaktar du C3K, se kontaktuppgifter nedan. Vi
kommer enligt gällande lag att besvara din förfrågan utan onödiga dröjsmål och senast en
månad från det att din förfrågan har kommit in till oss. Om du bedömer att vi behandlar
personuppgifter om dig som är felaktiga/bristande eller om du önskar få dina personuppgifter
raderade kan detta åtgärdas, förutsatt att det inte möter något juridiskt hinder. Du har även
rätt att invända eller begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig.
Om du som kund/privatperson önskar få dina personuppgifter förflyttade till en aktör (rätten
till dataportabilitet) kan vi bistå dig med detta, förutsatt att det är tekniskt möjligt. Notera att
detta inte innebär att dina personuppgifter automatiskt raderas från våra register eller
påverkar den ursprungliga lagringsperioden.
Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund, har du rätt att
återkalla ditt samtycke när helst du önskar. Det är precis lika lätt att återkalla sitt samtycke
som att ge det.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och hur skyddas de?
På C3K tillämpas minsta privilegiet principen som betyder att endast de personer som
behöver ha tillgång till dina personuppgifter har det.
C3K strävar även efter att upprätthålla en hög säkerhetsnivå på de personuppgifter som
behandlas. Med det avses att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, ändring,
avslöjande och radering.

Hur länge sparas dina personuppgifter?
På C3K strävar vi efter att inte spara dina personuppgifter längre än vad som nödvändigt för
ändamålen som de samlats in. I vissa fall kan vi behöva spara dina personuppgifter under en
längre period med hänsyn till nationell lagstiftning, t ex. Bokföringslagen (1999:1078) och
Arkivlagen (1990:782).

Samarbete med Tillsynsmyndigheten
Vid behov kommer C3K att samarbete med berörd tillsynsmyndighet, inklusive
Datainspektionen för ärenden och frågor rörande personuppgiftsbehandling.

Revidering av Integritetspolicy
Denna policy kommer regelbundet att ses över och vid behov revideras.

Kontaktuppgifter
C3 Konsult AB
info@c3k.se
Telefonnummer: +46 (0)8-515 100 30
Narvavägen 29
114 60 Stockholm

