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Integritetspolicy för www.elongroup.se 

 

Denna policy kan komma att ändras. Nuvarande policy uppdaterades den 2022-12-16.  

1. Bakgrund 

Elon Group AB (”Bolaget”, ”vi”, ”oss”) värnar om din personliga integritet. Genom denna 
integritetspolicy (”Integritetspolicy”) vill vi informera dig om hur vi behandlar dina 
personuppgifter och vilka rättigheter du har i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 
2016/679) med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om 
dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).  

Integritetspolicyn riktar sig till dig som vi har en relation med genom vår verksamhet eller dig 
som representant för sådan organisation (till exempel befintlig, tidigare eller potentiell 
leverantör eller samarbetspartner), besökare på hemsidan eller som på annat sätt har kontakt 
med oss.  

2. Definitioner  

I Integritetspolicyn avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en 
identifierad eller en identifierbar fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, 
epost-adress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgift”). 

I Integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet 
”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, sammanställer, överför, raderar och 
på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i Integritetspolicyn 
(”Behandling”). 

3. Personuppgiftsansvarig 

Elon Group AB, org.nr 556654-6213, med adress Box 22094, 702 03 Örebro är 
personuppgiftsansvarig och är ansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i 
enlighet med denna Integritetspolicy.  

4. Vilka Personuppgifter Behandlas?  

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss för ändamål som framgår av punkten 6 
nedan. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på (i) hur du kommit i 
kontakt med oss samt (ii) vilken av våra tjänster vi tillhandahåller till dig eller det företag eller 
den organisation du företräder. 

(i) Grundläggande information så som ditt namn, yrkestitel och arbetsplats,   

(ii) Kontaktuppgifter, så som adress, e-postadress och telefonnummer, 

(iii) Kundnummer,  
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(iv) IP-adress samt information om hur vi interagerar med vår webbplats,  

(v) Korrespondens med dig,  

(vi) Kundreferenser,  

(vii) CV och andra ansökningshandlingar, om du söker jobb hos oss.   

5. Varifrån samlas dina Personuppgifter in?  

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet 
av våra tjänster, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje 
parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av adressuppgifter 
från offentliga register samt information från Bolagsverket. 

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det 
fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan 
det leda till att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster. Du kommer då att informeras om detta. 

6. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?  

Vi Behandlar dina Personuppgifter för ett flertal olika, specifika ändamål.  

Vår Behandling av Personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att Behandla dem, 
vilken laglig grund vi har för respektive Behandling samt hur länge vi avser att Behandla 
Personuppgifterna framgår av följande sammanställning.  

Om Bolaget i framtiden kommer att Behandla dina Personuppgifter för andra syften än vad 
som angivits nedan kommer vi att informera dig därom innan så sker.  

 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

För att möjliggöra allmän 
kundvård (kvalitetsarbete, 
statistik, marknads- och 
kundanalys, samt affärs- och 
metodutveckling) 

Behandlingen sker med stöd 
av Bolagets berättigade 
intresse av att utveckla 
verksamheten och 
kommunicera med våra 
kontakter på ett effektivt 
sätt.  

Tio år från dagen för 
uppdragets slutförande.  

 

Informera om och 
marknadsföra vår 
verksamhet.  

Behandlingen sker med stöd 
av Bolagets berättigade 
intresse av att marknadsföra 
sina tjänster.  

12 månader efter senaste 
kontakten med Bolaget. 

I kommunikation med 
potentiella 
samarbetspartners, 
leverantörer, aktieägare och 
andra intressenter avseende 
Bolagets verksamhet.  

Bolagets berättigade 
intresse av att administrera 
relationen med dig eller den 
organisation du 
representerar.  

12 månader efter senaste 
kontakten med Bolaget.  

 

För att kunna hantera support 
och serviceärenden. 

När det finns en 
överenskommelse mellan 
dig och Bolaget sker 
Behandlingen för att den är 

24 månader.  
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nödvändig för att fullgöra 
ett avtal.  

För att ta emot och hantera 
en jobbansökan. 

Bolagets berättigade 
intresse av att administrera 
och handlägga din ansökan 
alternativt ditt samtycke för 
framtida rekryteringar.   

12 månader från det att 
ansökningen mottagits, 
därefter arkiveras 
uppgifterna.  

Arkiverade uppgifter 
sparas därefter i två år 
efter avslutad rekrytering 
för att uppfylla kraven i 
diskrimineringslagen 
(2008:567).  

 

För att följa tillämplig 
lagstiftning, exempelvis våra 
förpliktelser enligt 
bokföringslagen och för att ta 
emot och utreda inkomna 
rapporter till den interna 
rapporteringskanalen. 

Behandlingen är nödvändig 
för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse.  

Så länge vi är skyldiga att 
lagra uppgifterna enligt 
tillämplig lag.  

7. Lagring  

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra 
de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med Integritetspolicyn. Därefter 
kommer de att raderas. I matrisen ovan anges lagringstider för respektive ändamål.  

8. Dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter  

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer 
en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. 
Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.  

Rätt till tillgång 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende 
dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om 
dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du 
önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla 
dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. 
Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt 
överenskommits med dig.  

Rätt till rättelse 

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar den 
personuppgiftsansvariga. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte 
längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.  

Rätt till radering 

Du har rätt att begära att Bolaget, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. 
Personuppgifter ska raderas i följande fall:  
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(i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för; 

(ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som 
laglig grund; 

(iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina 
Personuppgifter behandlas för detta ändamål; 

(iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en 
intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt; 

(v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller  

(vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.  

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina 
Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om 
vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att 
informera dig om detta samt tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att 
uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.  

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att Bolaget tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. 
En sådan begränsning kan begäras i följande fall: 

(i) om du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband 
med det begärt rättelse; 

(ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med 
Dataskyddsreglerna, men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i 
stället begränsas; och 

(iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling 
men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt 
anspråk. 

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av 
Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina 
Personuppgifter kommer Bolaget endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare 
Behandling inhämta ditt samtycke. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att 
fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi 
Behandlar avseende dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart 
format. Detta kan till exempel vara en Excel-fil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har 
du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig.  

Rätt till invändning 

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med 
stöd av vårt berättigade intresse. Bolaget kommer i dessa fall be dig specificera vilken 
Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att 
fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om vi har berättigade intressen till 
Behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig 
om detta.  

Rätt att återkalla samtycke  
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För det fall vi Behandlar dina Personuppgifter baserat på ditt samtycke har du när som helst 
en rätt att återkalla samtycket. Vi upphör då med Behandlingen. För att återkalla ditt samtycke 
kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i slutet av denna Integritetspolicy.  

Rätt att lämna in ett klagomål  

Om du har klagomål på Bolagets Behandling av Personuppgifter kan du vända dig till svenska 
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och framföra klagomålet. 
Kontaktuppgifterna är följande:  

Webbplats: https://www.imy.se/  

Telefon: 08-657 61 00  

E-post: imy@imy.se  

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm 

9. Vilka kan komma att ta del av dina Personuppgifter?  

I förekommande fall kan Bolaget komma att dela dina Personuppgifter med utomstående. Dina 
Personuppgifter delas endast med betrodda tredje parter, såsom myndigheter, och Bolaget 
kommer aldrig att sälja dina Personuppgifter till någon annan. Delning av dina Personuppgifter 
till utomstående grundar sig på samma ändamål och lagliga grunder som de inhämtades för. 
För det fall du söker arbete hos oss, kommer vi att dela dina Personuppgifter med vår 
samarbetspartner inom rekrytering.  

10. När kan vi komma att överföra dina Personuppgifter utanför EU/EES?  

Bolaget behandlar endast dina Personuppgifter inom EU/EES.  

Om Bolaget i framtiden kommer att överföra dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES, 
kommer vi att informera dig om det innan så sker. Vi kommer då att tillhandahålla information 
om vilka länder vi överför uppgifter till, vilken skyddsåtgärd vi använder oss av och hur du kan 
få tillgång till eller erhålla handlingar gällande de skyddsåtgärder som beskrivs.  

11. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?  

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., 
vidtar Bolaget en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Bolaget 
vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, 
avslöjande, förändringar och förstörelse. Bolaget tillser att åtkomst till dina Personuppgifter 
endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de 
iakttar konfidentialitet. För mer information om vilka dessa specifika åtgärder är, vänligen 
kontakta oss enligt informationen i slutet av denna Integritetspolicy.   

12. Automatiserat beslutsfattande och profilering  

Bolaget tillämpar ingen metod för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.  
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13. Kontakta oss  

Om du har frågor med anledning av Integritetspolicyn eller gällande Behandling av dina 
Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill 
anmäla överträdelse av Integritetspolicyn m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-
postadressen jakob.dahlner@elongroup.se eller till Elon Groupp AB, Box 22094, 702 03 
Örebro. 
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