Personuppgiftspolicy
Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster som tillhandahålls av Bold Printing
Stockholm AB, Bold Printing Malmö AB samt Borås Tidning Tryckeri Aktiebolag
(”Bold Printing” ”vi” eller ”oss”) bestående av förmedling av vårt nyhetsbrev, kontakt
med dig som kontaktperson för företag som är kund, leverantör hos oss, inbjudan till
event och enkätundersökning samt tillhörande kundservice (”Tjänsterna”) och övriga
intressenter inom branschen. Vi använder information om dig för att kunna
tillhandahålla Tjänsterna. Bold Printing ansvarar tillsammans för personuppgifter som
vi samlar in för syften som anges nedan. Kontaktuppgifter till oss och vårt
dataskyddsombud finner du längst ned i denna policy. Bold Printing ingår i
affärsområdet Bonnier News som ingår i Bonnierkoncernen med moderbolaget
Bonnier AB (org nr 556508-3663). Inom Bonnier News använder vi ett gemensamt
dataskyddsombud.

Typer av information som vi samlar in
Bold Printing samlar in information som du lämnar när du kontaktar oss, skickar
offertförfrågan, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när vi annars har kontakt med
dig som kontaktperson för ett företag som är kund/leverantör hos oss.
•
•
•

•

Kontaktinformation. Vi samlar in information om namn, e-postadress, och
information som du lämnar om du skickar meddelanden till oss.
Yrkesrelaterad information. Vi samlar in information om vilket företag som
uppdraget avser och som du företräder, inkluderat organisationsnummer.
Personnummer. I de fall du är enskild näringsidkare så kommer vi att samla
in uppgifter om ditt personnummer som utgör identitetsbeteckningen för den
enskilda firman.
Övrig information. Om du deltar i någon av våra enkätundersökningar så
samlar vi information som du lämnar däri.

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till Tjänsterna eller
en viss funktion, finns det en risk att du inte kommer att kunna använda eller ta del av
vissa delar av Tjänsterna.

Hur den insamlade informationen används
•

•

Tillhandahålla våra Tjänster. Vi använder information för att tillhandahålla
Tjänsterna till ditt företag och dig, såsom för administration, utskick av
nyhetsbrev och tillhandahålla kundservice.
Kommunikation. Vi använder information för att kunna kommunicera med dig
när du kontaktar oss samt för att informera dig om nya villkor för Tjänsterna. Vi
använder även kontaktinformation för att skicka inbjudan till event och till att
delta i enkätundersökningar.
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•

Förbättra Tjänsterna. Vi använder information för att samla statistik om
användningen av Tjänsterna och för att utveckla dem.

Om vi använder ditt personnummer så är det för att det är klart motiverat med hänsyn
till vikten av en säker identifiering, dvs för att kunna säkerställa att kund/leverantörsrelationen upprättas mot rätt person/enskild firma.

Laglig grund
Bold Printing använder informationen på behovsbasis för att vi ska kunna
tillhandahålla dig Tjänsterna enligt överenskommelse, uppfylla våra berättigade
intressen samt för att kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter.

Varför vi delar dina personuppgifter
Bold Printing delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla
Tjänsterna, såsom för att tillhandahålla lagring av information. I de fall våra
leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra
krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte
rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som
framgår i denna policy.
Bold Printing kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam
affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.
Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller
myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
•

Dina kommunikationsinställningar. Om du inte längre vill prenumerera på
vårt nyhetsbrev från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det
genom att följa anvisningarna i e-postmeddelandet. Notera att annan
kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna inte
omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser
ändringar eller uppdatering av villkor för Tjänsterna.

Dina individuella rättigheter
Genom att kontakta oss via [tuija.ylitalo@boldprinting.se] kan du när som helst
begära att vi ska radera dina personuppgifter. Observera att Bold Printings tillgång till
vissa personuppgifter är helt nödvändig för Tjänsternas avsedda tillhandahållande.
Du kan även begära tillgång till dina personuppgifter, att vi ska rätta felaktiga eller
ofullständiga uppgifter eller att vi ska begränsa vår behandling. Du har rätt att
invända mot sådan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom
för marknadsföring som sker direkt till dig.
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Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos en
dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar
tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.
Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig
eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden
alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet för dina personuppgifter
Bold Printing använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda
dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till
exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad
åtkomst.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES. I vissa fall använder vi
leverantörer, såsom för lagring av uppgifter, där behandling sker utanför EU/EES. I
de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd
genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat
skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga
säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler
som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens
webbsida.

Hur vi sparar dina personuppgifter
Bold Printing sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra
ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi
sparar uppgifterna beror på av vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av
uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om vi har en pågående
eller före detta kund-/leverantörsrelation med företaget du företräder.
Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga
att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Om det sker större ändringar i denna policy eller i hur vi använder dina
personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-post innan
ändringarna träder i kraft när det krävs enligt lag.
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Kontaktuppgifter
Nedan finner du kontaktuppgifter till oss. För frågor angående vår
personuppgiftshantering så är du välkommen att vända dig till oss via
[tuija.ylitalo@boldprinting.se] eller dataskyddsombud@bonniernews.se.
Bold Printing Stockholm AB (org. nr. 556246-8180)
Box 56, 164 74 Kista
08-632 80 00
Borås Tidning Tryckeri Aktiebolag (”Bold BTT Borås”) (org. nr. 556268-0578)
Ödegärdsgatan 2, 504 94 Borås
033-20 73 00
Bold Printing Malmö AB (org. nr. 556256-4038)
Stenåldersgatan 9, 215 79 Malmö
Olsgårdsgatan 5, 215 79 Malmö
040-31 65 00
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