Personuppgiftspolicy Eventteknikerna Sverige AB (Eventteknikerna), 5569624298, 2018-05-01

1. Allmänt
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande
fysisk person. Eventteknikerna registrerar, sparar, och behandlar i övrigt personuppgifter
som uppdragsgivaren (i Personuppgiftspolicy benämnd ”Kund” eller ”Kunden”) lämnar när
denne frågar efter eller beslutar sig använda sig av Eventteknikernas Tjänster, samt när
Eventteknikerna svarar på dessa i mail eller post.
2. Behandling av personuppgifter
Eventteknikerna kommer, vid Behandlingen av Kundens personuppgifter, att vidta tekniska
och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och Kundens personliga
integritet.
Behandlingen av personuppgifter på det sätt som anges nedan sker för att Eventteknikerna
ska kunna förmedla Tjänster till Kunden samt för de ändamål som anges nedan i punkt 4.
3. Personuppgiftsansvar
All Behandling av Kundens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen
(1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande
nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.
Eventteknikerna Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kunden
lämnar vid anmälan till Eventteknikerna och som används vid registrering,
behörighetskontroller och fakturering (namn, e-postadress, organisations-/personnummer,
telefonnummer).
4. Behandling av personuppgifter
Kundens organisationsnummer/personnummer Behandlas av Eventteknikerna för att på ett
säkert sätt kunna identifiera Kunden som korrekt mottagare av meddelanden. e-postadress
och telefonnummer används för att Eventteknikerna ska kunna skicka meddelanden till
Kunden samt för att skicka information till Kunden gällande Tjänster.
Kundens namn behandlas för höja säkerheten i tjänsten, t.ex. vid fakturering eller verifiering
av Kund. Den rättsliga grunden för Eventteknikerna att Behandla nämnda uppgifter är för att
Eventteknikerna ska kunna fullgöra förevarande Avtal med Kunden.
Utöver ovan nämnda ändamål kan personuppgifterna, grundat på en intresseavvägning, även
behandlas för statistik- och marknadsföringsändamål samt för Eventteknikernas affärs- och
produktutveckling. För marknadsföringsändamål kommer Kundens e-postadress att
användas. Eventteknikerna kommer endast att marknadsföra liknande tjänster som
Eventteknikernas befintliga och endast mot Kunden så länge denne fortsätter att vara
Kunden. Kunden har rätt att avstå marknadsföring genom att kontakta Eventteknikerna
enligt avsnitt 8.3 nedan eller att välja att avsäga sig ytterligare utskick via e-post genom att
klicka på länken i själva mejlet. Eventteknikerna kan även komma att samköra
personuppgifter med andra personregister (t.ex. Statens personadressregister) för
ovanstående syften och för att hålla personuppgifterna uppdaterade och korrekta.

Kundens personuppgifter kommer inte säljas. Kundens personuppgifter kommer inte heller
att vidareförmedlas eller användas för andra syften än vad som anges ovan.
Eventteknikerna Behandlar personuppgifterna så länge Kunden använder Tjänsten och i
maximalt 12 månader efter slutfört uppdrag.
5.

Kundens rättigheter
Kund har rätt att få information om de personuppgifter rörande Kund som är under
Behandling av Eventteknikerna samt har rätt att få en kopia av dessa personuppgifter.
Kunden har även rätt att begära att Eventteknikerna rättar, blockerar eller raderar
personuppgifter som Kunden anser är felaktiga eller ofullständiga.
Kunden har rätt att få ut de personuppgifter som Kund tillhandahållit till Eventteknikerna i
ett allmänt maskinläsbart format. Om så är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Eventteknikerna,
har Kunden även möjlighet att få sagda personuppgifter överförda till en annan
personuppgiftsansvarig.
En begäran enligt denna punkt ska skickas till info@eventteknikerna.se eller till
Eventteknikerna Sverige AB, Flöjelbergsgatan 8A. 431 37 Mölndal.
Eventteknikerna förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att Kund
har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att
tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen
eller är orimlig eller uppenbart ogrundad.
Efter det att GDPR träder i kraft kan Kund även vända sig till Datainspektionen för de fall
Kunden anser att dennes personuppgifter behandlas av Eventteknikerna i strid med
Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Eventteknikerna anser att Eventteknikerna inte
behöver tillmötesgå en Kunds begäran. För mer information se Datainspektionens hemsida
www.datainspektionen.se.
För ett fungerande utförande av Tjänster måste Eventteknikerna ha möjlighet att Behandla
personuppgifterna på så sätt som anges i detta Avtal. Om Kunden inte vill att
personuppgifterna ska behandlas på nämnda sätt eller raderas kan detta endast ske efter
avslutat beställt uppdrag. Eventteknikerna behåller personuppgifter i maximalt 2 år efter
avslutat uppdrag eller med hänsyn till myndighets begäran eller bokföringslag.

6. Ansvar och ansvarsbegränsningar
Eventteknikerna ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kund
lämnat felaktig information vid uppdragsbeskrivning för Tjänster.
Eventteknikerna ersätter endast Kund för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som
en direkt följd av vårdslöshet från Eventteknikerna sida. Eventteknikerna ersätter dock inte
Kund för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra
följdskador, såvida inte Eventteknikerna har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
Oaktat vad som anges ovan är Eventteknikernas sammanlagda ersättningsskyldighet
gentemot en Kunden under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande
en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken
(2010:110).

Kund är skyldig att framställa krav på ersättning till Eventteknikerna inom en (1) månad efter
det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kund inte gör detta förlorar Kunden
rätten att göra kravet gällande.

7. Force majeure
Eventteknikerna är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller
underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Eventteknikerna kontroll som
Eventteknikerna inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder
Eventteknikerna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men
inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand,
avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats
av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Eventteknikerna drabbas av hinder
som avses i detta avsnitt.
8. Sekretess
Eventteknikerna ska iaktta sekretess beträffande dokument som hanteras mellan Kund och
Eventteknikerna. Eventteknikerna förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som
Eventteknikerna är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av beslut från åklagare eller
annan juridisk myndighet.
9. Immateriella rättigheter
Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till
Tjänsten inklusive tekniska lösningar och eventuellt innehåll däri som Eventteknikerna
tillhandahåller tillkommer Eventteknikerna eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade
enligt lag.
10. Ändringar
Eventteknikerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i denna
Personuppgiftspolicy utan att allmänt meddela detta. Eventteknikerna har alltid rätt att
omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

