Omnitor
Integritetspolicy

Omnitor AB har existerat sedan 1995 och har gjort sig känt som ett bolag som utvecklar kommunikationslösningar som innefattar ljud, text och video i realtid.
Omnitor sparar enbart personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra våra åtaganden och erbjuda våra
tjänster.
Bolaget har rutiner för hantering av personuppgifter.

1. Omfattning
Rutinen omfattar bolagets anställda, köpande kunder och tredjepart som kan vara intressent eller användare
av bolagets produkter eller om en person söker anställning i bolaget.

2. Anknytande dokument/Refererande dokument
Matris med förteckning av personuppgifter och skäl för att lagra dessa samt behörigheter för anställda.
Befattningsbeskrivning
Anställningsavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal

3. Definitioner
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i
livet. Den person som är registrerad har rätt att veta vilken information som vi har lagrad och begära
rättelse, begränsning av användandet eller raderande av personuppgiften.

4. Ansvar
Omnitor är personuppgiftsansvariga för behandling av företagets personuppgifter.

5. Personuppgiftsbehandling kunder
Vi erbjuder våra produkter till landsting och kommuner, företag och privatpersoner. Den information vi
samlar in är den information vi får från våra kunder. Det kan vara i samband med avtal om köp eller
intresseanmälan för våra produkter. De uppgifter som samlas in och sparas gör vi för att upprätta avtal eller
överenskommelse. Dessa uppgifter sparas inte mer än vad som krävs.

6. Personuppgiftsbehandling anställda
Omnitor har som arbetsgivare personuppgifter som krävs för att hantera anställningar. Det kan även
inkludera tidigare anställda och de som medverkat i en rekryteringsprocess. För anställda i bolaget lagrar vi
även personnummer.

7. Personuppgiftsbiträden – vilka vi delar personuppgifter
Vi delar personuppgifter med företag som hjälper oss med att erbjuda våra tjänster. Dessa företag är så
kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information
för vår räkning och våra instruktioner. Exempelvis har bolaget extern konsult för bokföring och utbetalning
av löner.

8. Var behandlas dina uppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i IT-system som vi äger. Dessa system finns inom EU.

9. Hur länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Om du finns
i våra register är du alltid välkommen till att få ett registerutdrag. Begäran ska ske i skrift och vi kan
komma att begära ytterligare uppgifter för att säkerställa att din begäran lämnas till just dig.

10. Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse utifall att dina personuppgifter är felaktiga.

11. Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för
ändamålet. Du kan också vända dig mot att intresseavvägningen vi gjort, inte väger lika tungt som din
invändning.

