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Behandling av personuppgifter

Personuppgi spolicy
Behandling av personuppgi er sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgi slagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal.
Ändamål med behandlingen
Behandlingen av personuppgi er sker inom ramen för Ninolabs olika verksamheter och aﬀärsområden. Insamlade uppgi er
hanteras enligt denna policy.
Extern informa on, gällande kunder och leverantörer
Personuppgi erna lagras och behandlas i datasystem i sy e a administrera fakturering, beställningar, prenumera oner,
inbjudningar och gästlistor, erbjuda relevant informa on ll kunder samt för a marknadsföra Ninolab samt dess produkter och
tjänster.
Personuppgi er som behandlas
Följande personuppgi er behandlas av Ninolab för ovan nämnda sy en: namn, företagsadress, arbetstelefonnummer, jobb e‐
post, arbetsgivare och intresseområden (i.e läkemedels llverkning, forskning, cellodling, kylförvaring etc).
Intern informa on, gällande Ninolabs anställda
Ninolab håller all informa on gällande anställda mycket stramt reglerad. Uppgi er samlas så a informa onen ej kan komma i
orä a händer genom lagring på enskilda servrar, med individuell inloggning för behöriga personer.
Informa onen som sparas är för a möjliggöra hantering av anställning, lönehantering och för a företaget skall fullgöra sina
förpliktelser som arbetsgivare. Informa on om enskilda personer regleras så a delar enbart kan ses av närmsta chef.
Informa on som är nödvändig för hantering av löneberedning och utbetalning hanteras av Ninolabs ekonomiavdelning.
Personuppgi sansvarig
AB Ninolab, 556100‐1164, Instrumentvägen 4, 194 22 Upplands Väsby, Tel: 08‐590 962 00. Kontaktperson samt PUL‐ombud:
Thomas Bank, e‐post: tba@ninolab.se
Gallring
Personuppgi er lagras av Ninolab under den d det är nödvändigt för de ändamål som speciﬁcerats ovan eller i övrigt krävs enligt
lag. Däre er kommer informa onen a raderas ur Ninolabs system.
Rä ning av uppgi er
Du har när som helst rä a begära rä else av eventuellt ändrade eller felak ga uppgi er. Begäran görs hos
personuppgi sansvarig (se ovan).
Registerutdrag
Du har rä a en gång per kalenderår få informa on om vilka personuppgi er som behandlas om dig. Begäran sker hos
personuppgi sansvarig på adressen angiven ovan.
Riskhantering
Om informa on som täcks av PUL skulle spridas i konﬂikt med Ninolabs policy skall berörda personer kontaktas och informeras om
det inträﬀade.
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