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INTEGRITETSPOLICY 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi 
upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta 
tillvara dina rättigheter och din integritet. 
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, 
vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 
 
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte 
behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge 
dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina 
personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. 
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in 
personuppgifter om dig för första gången får du mer information om de rättigheter du har enligt 
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.  

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND: 
Som anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt 
för att administrera kund-/leverantörsförhållandet och/eller för att kunna fullfölja tidigare eller befintliga 
avtal mellan NJ Innovation och kunden/leverantören. Vissa personuppgifter kan även användas i 
informationssyfte. Behandlingen grundas på det berättigade intresse NJ Innovation har i att kunna uppfylla sina 
åtaganden gentemot kunden/leverantören (din arbetsgivare). Behandlingen kan i vissa fall också grundas på 
lagkrav.  

RIKTLINJER: 

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS: 
De personuppgifter som behandlas är i första hand kontaktuppgifter såsom namn på kontaktperson, 
företagsnamn, företagsadress, telefonnummer, e-postadress osv. Även andra personuppgifter kan behandlas i fall 
de anses vara av vikt för de ändamål som beskrivs ovan. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig 
grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och 
lag.  

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER  
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till part utanför den företagsgrupp som NJ Innovation 
är tillhörig om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt 
avtal eller lag. Företagsgruppen som består av M A Kapslingsteknik AB, Asensor Technology AB samt NJ innovation 
AB. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till 
NJ Innovation, såsom IT-tjänster eller till fraktbolag för att kunna skicka gods, på det sätt och i den omfattning som 
krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot din arbetsgivare.  
I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att 
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

LAGRINGSPERIOD  
Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller 
är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis.  
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DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD  
När NJ Innovation samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:  

 Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.  

 Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.  

 Begära var informationen kommer ifrån om du inte har registrerat den själv. 

 Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genom föras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla 
uppgifterna på någon annan laglig grund.  

 Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida 
uppgifter är korrekta eller inte utreds.  

HUR DINA PERSONUPPGIFTER SKYDDAS  
NJ Innovation vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som 
behandlas. Endast personer som har ett direkt behov av tillgång till personuppgifter för att kunna infria NJ 
Innovations åtaganden gentemot kunden/leverantören kommer att ha tillgångtill sådan information. 

HUR VI FÅR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER 
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Det gör vi 
genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. 
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter 
eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. 
Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

 Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

 Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare 

 Uppgifter som vi får från offentliga register 

 Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 

 Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 

 Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar 
kontakt med oss 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG  
Ansvarig för behandling av personuppgifterna är:  
NJ Innovation AB 
Organisationsnummer: 556321-7149 
Maskinvägen 6, 746 30 Bålsta   
För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter kontakta info@mak.se. Om du har  
synpunkter på hur NJ Innovation hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till 
Datainspektionen.  

BORTTAGNING AV UPPGIFTER 
Meddela info@mak.se om du vill bli borttagen från vårt register. 


