INFORMATION TILL KUNDER OCH LEVERANTÖRER
AVSEENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Universitetsmediagruppen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina
personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka
personuppgifter vi samlar in och varför. Vi kommer att skydda dina personuppgifter i enlighet
med de tekniska och organisatoriska krav som gällande dataskyddslagstiftning ställer, och alltid
vara dig behjälplig i fall då du önskar utöva dina rättigheter eller veta mer om hur vi behandlar
dina personuppgifter.
Av denna informationstext framgår vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på
vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Universitetsmediagruppen i Sverige AB (”UMG”, ”Vi”, ”Vårt”, ”Oss”)
Org. nummer: 559037-3527
Drottninggatan 4, 63220 Eskilstuna.
Tel: 016-551 26 00
Öppettider:
Måndag-torsdag 8-17, lunchstängt 12-13
Fredag 07.30-16.30, lunchstängt 12-13
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar följande personuppgifter:







namn, (för-och efternamn),
befattning,
telefonnummer till företagstelefon och i förekommande fall privattelefon (i fall då personen i
fråga begär kontakt till privattelefon),
jobbmejl och i förekommande fall privatmejl (i fall då personen i fråga begär kontakt till
privatmejl),
adress (besöks-och faktureringsadress) till det företag vilket du representerar.
uppgifter hänförliga till försäljningsprocessen och kommunikationen med kunder och
leverantörer, exempelvis anteckning om lämpligt tillfälle för kontakt och i förekommande fall
anledning till detta (exempelvis semester).

Ändamål med behandling av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:


att kontakta dig i syfte att skapa och upprätthålla en affärsrelation, inbegripet att anteckna
och kommentera ett telefonsamtals utfall, exempelvis i fall då vi måste återkomma p g a









otillgänglighet eller annan information hänförlig till ändamålet (att skapa och upprätthålla
en affärsrelation);
att teckna avtal med dig avseende våra marknadsföringstjänster,
i förekommande fall: att förmedla dina kontaktuppgifter till de universitet, högskolor,
tryckerier eller andra samarbetspartner som möjliggör den försålda annonsen/tjänsten,
att skicka ut nyhetsbrev till dig,
besvara anledning till när du kontaktar oss vi mejl eller telefon,
att föra register över alla våra kunder och leverantörer,
att fakturera det bolag vilket du representerar,
att kunna kontakta dig som representerar skolan eller kåren som tar emot block, skärmar
eller en annan av de produkter vi förmedlar.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Följande rättsliga grunder tillämpas vid behandling av personuppgifter:







All kontakt med dig och alla personuppgifter som behandlas för att skapa en
affärsrelation mellan UMG och företaget som du representerar behandlas med vårt och
våra samarbetspartners berättigade intresse.
Även behandlingen av personuppgifter inom ramen för det avtal som ingås mellan
företaget du representerar och UMG görs med ett berättigat intresse
Behandlingen av ditt namn, kontaktuppgifter och befattning görs i vårt kundregister görs
också med vårt berättigade intresse.
Fakturor i vilka ditt namn och eventuella kontaktuppgifter framkommer behandlas
däremot i syfte att fullgöra en rättslig förpliktelse.
Andra parter än oss som kan ta del av dina personuppgifter





I fall då du representerar en skola eller kår så behöver vi oftast delge ditt namn och
eventuellt kontaktuppgifter till den som ska leverera skärmen, pennor, block eller någon
en annan produkt hänförlig till marknadsföringstjänster sålda av UMG.
Det kan även hända att tryckerier och andra som producerar hela eller delar av den
visuella marknadsföringstjänsten kan komma att ta del av uppgifter hänförliga till
kontaktpersoner eller annan.

Hur hämtar vi kontaktuppgifter?



Vi hämtar kontaktuppgifter genom att besöka det bolags, för vilket du representerar, hemsida
eller genom allmänt tillgängliga källor såsom hitta.se, allabolag.se, osv.
Övriga uppgifter inhämtas från dig själv.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?





Varje kund är för oss unik, och därmed skiftar lagringsperiod beroende på hur samarbetet ser
ut mellan oss.
Med utgångspunkt i den dataskyddsrättsliga principen om lagringsminimering och praxis,
behandlar vi inte dina personuppgifter längre än vad vi behöver. Detta betyder exempelvis att
vi lagrar kontaktpersoners uppgifter så länge en affärsrelation råder, och även en tid därefter i
marknadsföringssyfte.
Uppgifter som antecknas och behandlas i syfte att skapa en affärsrelation gallras så fort de
inte längre är nödvändiga.

Dina rättigheter
Enigt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka personuppgifter som
vi har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall vår kundtjänst kundservice@umgruppen.se med
en begäran om ett registerutdrag. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som
upptäcks vara felaktiga. Under vissa omständigheter kan du begära att dina uppgifter raderas eller
att dess användning begränsas. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du
gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen. www.datainspektionen.se.

