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Elicits affärsidé är:
”Att med vår leveransfokus och vår höga tekniska kompetens öka kundens
verksamhetsnytta genom effektiva IT-lösningar”
Data och information, oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i
vilken form eller miljö den förekommer, är därmed grundläggande i vår verksamhet och utgör
tillsammans med den samlade kompetensen hos våra medarbetare våra mest värdefulla
informationstillgångar. Hur vi hanterar dessa är av strategisk vikt för vår framgång.
Den här integritetspolicyn gäller för alla bolag där Elicit Group AB (”Elicit”) är koncernmoder och
beskriver hur vi i koncernen arbetar med personuppgifter för att skapa trygghet och säkerhet för
koncernens samtliga intressenter.
Policyn är en del av koncernens övergripande lednings- och kvalitetssystem.
Huvudregeln för nya dataskyddsförordningen är att varje organisation har rätt att behandla de
personuppgifter som behövs för verksamheten, men inte mer. Grundprincipen för oss på Elicit är att
förhålla oss exakt på det sättet.

Ansvar för personuppgifter
Elicit är personuppgiftsansvarig för uppgifter som du som intressent delar med oss när:
•
•
•
•
•
•

du är anställd i något av bolagen i koncernen
du eller din arbetsgivare blir eller är kund eller leverantör till något av bolagen i koncernen
du ansöker till någon av våra lediga tjänster eller skickar in en spontanansökan
du anmäler dig till någon av våra föreläsningar eller event
du har en fråga och kontaktar oss
du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Elicit är personuppgiftsbiträde för uppgifter som behandlas i samband med utvecklingsprojekt eller i
digitala tjänster vi tillhandahåller till våra kunder. Det juridiska ansvaret för personuppgifterna har då
vår kund, och personuppgiftsbiträdesavtal skall finnas med instruktioner på vilket sätt
personuppgifterna får och skall hanteras. Ansvarig på Elicit för detta är affärsansvarig.

Grundläggande principer
Din integritet är viktig för oss och därför följer vi några viktiga principer:
•
•
•
•

Vi behandlar dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
Vi samlar in dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna policy, och kommer inte att
behandla dina personuppgifter på något annat sätt.
Vi samlar in och behandlar bara personuppgifter som är nödvändiga för de syften som de ska
användas för.
Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt.
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•
•

Vi raderar dina uppgifter på begäran från dig om det inte finns laglig grund att inte göra det.
Vi behandlar korrekta uppgifter. Vi kommer att uppdatera och korrigera uppgifter så snart vi får
kännedom om eventuella felaktigheter.

På Elicit är alla rutiner och stöd utformade på ett sådant sätt att ovan grundläggande principer blir
effektiva i vardagen att följa.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på i vilket syfte vi behandlar dina uppgifter. I de
flesta fall behandlar vi grundläggande kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och epostadress. När du kontaktar oss kommer vi behandla de personuppgifter du skriver i ditt ärende för
att kunna hjälpa dig på bästa sätt.
Detaljer om vilka personuppgifter vi behandlar, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund
behandlingen baseras på beskrivs i bilagor till den här policyn.
Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Om Cookies på
hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att hjälpa dig på bästa sätt oavsett vilken relation
vi har. Jobbar du hos en av våra kunder eller leverantörer behandlar vi dina uppgifter för att kunna
fullgöra vårt avtal med er. Vi använder också dina uppgifter för att erbjuda er fler tjänster och bjuda
in dig till våra olika event. Du kan alltid tacka nej till kontakter i marknadsföringssyfte.
För dig som är anställd behandlar vi uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.
När du söker jobb hos oss behandlar vi dina uppgifter för att vi tillsammans ska kunna komma fram
till om vi är rätt för varandra.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att delas inom Elicit. Uppgifter kan också lagras i system hos
underleverantörer för att möjliggöra en effektiv hantering. För våra medarbetare kan uppgifter delas
med myndigheter och företag som erbjuder tjänster till oss. Vi publicerar bilder och filmer från vår
verksamhet och våra event på sociala medier för att bygga vårt varumärke och locka både anställda
och kunder.
I de fall vi agerar Personuppgiftsbiträde kan uppgifter komma att delas med Underbiträden såsom
driftpartners. De har då motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du
som kund avtalat med oss och som framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter om dig så länge det är nödvändigt. När behovet upphör kommer vi att
radera eller anonymisera dina uppgifter om inte annan svensk eller europeisk lag som tex
bokföringslagen, domstol eller myndighet säger något annat.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi ser till att dina uppgifter är trygga hos oss genom organisatoriska och tekniska åtgärder med
utgångspunkt i vår informationssäkerhetspolicy.
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Vilka rättigheter har du?
Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

•
•
•
•
•
•

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Elicit behandlar.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat om vi behandlar
uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas.
Du har rätt att framställa en begäran om dataportabilitet samt en rätt att begära begränsning av
vår behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Du har rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

I de fall Elicit är personuppgiftsbiträde får vi inte lämna ut personuppgifter eller annan information
om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig instruktion från personuppgiftsansvarig, om inte
vi är skyldiga därtill enligt lag.

Uppdatering av integritetspolicyn
Elicit gör löpande uppdateringar av denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid
publicerad på vår hemsida.

Vill du veta mer?
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra
felaktiga uppgifter kan du kontakta oss.
Elicit Group AB, 556855-6707
Nils Ericsonsplatsen 3
411 03 Göteborg
031-3396400
www.elicit.se
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Bilaga 1: Behandling av uppgifter för externa intressenter
Vilka uppgifter behandlar vi?
När
Kund och
leverantör

Kategori av
uppgifter
Kontaktuppgifter

Prospekt

Kontaktuppgifter

Kandidat

Kontaktuppgifter

Ansökan

Anmäla till
och delta på
event

Kontaktuppgifter

Media

Fråga

Kontaktuppgifter

Ärendeuppgifter

Personuppgifter

Laglig grund

Gallring

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Tjänst / titel
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Tjänst / titel
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer
Betyg
Intyg
Erfarenhet och
utbildningar
Fotografi
Andra uppgifter du anger
i din ansökan
Resultat av eventuella
tester
Uppgifter från referenser
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Företag och tjänst
Bild, ljud eller video från
eventet där du
förekommer
Namn
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Meddelande i löpande
text

Avtal

1 år efter
avtalet
upphört
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Intresseavvägning 2 år efter
senaste
kontakten
Samtycke

1 år efter
avslutad
rekrytering

Samtycke

Efter
avslutad
rekrytering

Avtal eller
samtycke

3 månader
efter
avslutat
event

Intresseavvägning Då behovet
upphör
Avtal eller
intresseavvägning

Då behovet
upphör

Avtal eller
intresseavvägning

Då behovet
upphör

