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Omicron – extern integritetspolicy 

Inledning 

Omicrons integritetspolicy vänder sig till dig som är kund hos oss, affärspartner, leverantör 
eller arbetssökande. Den gäller också dig som anmäler dig till något av våra 
seminarier/kundevent eller kontaktar oss i något annat ärende. 

I detta dokument beskriver vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, samt hur vi 
skyddar dessa uppgifter. Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till 
exempel vid kontakt per telefon eller e-post, på möten eller vid kundevent.  

Omicron följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning, däribland 
dataskyddsförordningen (GDPR).   

Om du har frågor angående hur vi på Omicron hanterar personuppgifter, vill begära ett 
registerutdrag eller rättelse av en uppgift går det bra att kontakta oss på gdpr@omicron.se. 

Aktuell version på Omicrons integritetspolicy är Rev A 2018-09-03. 
 

Personuppgiftsansvarig 

Omicron Development AB, med organisationsnummer 556638-3534, nedan kallat Omicron, 
är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, samt ansvarar för att 
behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

 

Personuppgiftsbehandlingar 

Allmänt 

I nedanstående kapitel beskrivs de personuppgiftsbehandlingar som Omicron genomför. 
För varje behandling anges varför behandlingen sker, laglig grund för behandlingen. vilka 
personuppgifter vi hanterar, samt hur länge personuppgifter sparas i olika fall. Generellt 
kan sägas att vi sparar personuppgifter enbart så länge som det är nödvändigt för att 
uppfylla det syfte för vilket informationen insamlades eller så länge det krävs enligt lagen, 
tex bokföringslagen. 

 

Hantering av kundkontakter 

Ändamål: För att fullgöra våra åtagande i våra kunduppdrag, samt för att vidareutveckla 
våra affärsrelationer och kunna skapa nya behöver Omicron registrera information om våra 
kontakter med nuvarande och presumtiva kunder.  

Dina kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kan komma att 
användas för marknadsföringsändamål, samt för uppföljning och vidareutveckling av våra 
tjänster. 

Laglig grund: Fullgöra ingångna avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. 

Uppgifter vi behandlar: Företagets namn, adress, samt kontaktpersonens namn, yrkestitel, 
avdelning, e-postadress, telefonnummer, samt korrespondens mellan dig och Omicron. 

Lagringstid: Tills personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ovanstående syfte. 
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Rekrytering 

Ändamål: Den information som du lämnar i samband med att du söker anställning hos oss 
används i bedömning av dig som sökande och för att komma i kontakt med dig. 

Laglig grund: Berättigat intresse, samt samtycke i de fall Omicron använder 
personlighetstester eller sparar spontanansökningar. 

Uppgifter vi behandlar: Omicron hanterar sådan information som du som arbetssökande 
själv lämnat till oss. Det rör sig normalt om kontaktuppgifter, såsom namn, födelsedatum, 
e-postadress och telefonnummer, samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet 
och kompetensområden. Utöver detta kan även personliga brev, betyg, kontaktuppgifter till 
referenser, korrespondens mellan dig och Omicron, minnesanteckningar och resultat från 
tester som genomförs som en del av rekryteringsprocessen behandlas. 

Lagringstid: För sökande som får anställning lagras uppgifterna under anställningstiden, 
dock behövs samtycke för att spara resultat från eventuella personlighetstester. 
För sökande som inte får anställning gallras uppgifterna efter 24 månader, för att det under 
denna tid ska vara möjligt att utreda eventuella anklagelser om diskriminering. 

 

Hantering av underkonsulter 

Ändamål: I samband med genomförande av kundprojekt anlitar vi ibland underkonsulter. 
För att fullgöra vårt åtagande till kunden behöver vi samla in och behandla informationen 
om dig som underkonsult. Omfattning och lagring av informationen stäms av i samband 
med att avtal tecknas. 

Laglig grund: Fullgöra ingångna avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse.  

Uppgifter vi behandlar: Omfattning och lagring av informationen stäms av i samband med 
att avtal tecknas.   

Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge vi har ett giltigt avtal med kunden eller det finns en 
rättslig förpliktelse kopplat till vårt åtagande, samt om det finns ett intresse att utveckla ett 
samarbete mellan Omicron och dig som underkonsult. 
 

Hantering av leverantörer 

Ändamål: Inköp av tjänster och varor för att kunna bedriva vår affärsverksamhet. 

Laglig grund: Fullgöra ingångna avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. 

Uppgifter vi behandlar: De personuppgifter du lämnar till oss som leverantör registreras i 
våra system. Det kan till exempel röra sig om kontaktuppgifter nödvändiga för att hantera 
inköp eller vid betalning av fakturor. 

Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge vi har ett giltigt avtal eller det finns en rättslig 
förpliktelse, samt om det finns ett intresse för vidare kontakt mellan Omicron och dig som 
leverantör. 
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Seminarier/Kundevent 

Ändamål: När du anmäler att du vill delta i någon av våra seminarier/kundevent kan vi 
behöva komma kontakta med dig, både innan och efter evenemanget. Vi kan också komma 
att kontakta dig med inbjudan till nya evenemang eller liknande. 

Laglig grund:  Berättigat intresse. 

Uppgifter vi behandlar: Vid dessa tillfällen registrerar vi dina kontaktuppgifter, såsom 
namn, företagsnamn, e-postadress, yrkestitel, telefonnummer, samt eventuell 
fritextinformation som du själv lämnar i samband med ansökan. 

Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge ett intresse föreligger.  

 

Kontaktformulär mm 

Ändamål: När du söker kontakt med oss via vårt kontaktformulär på webben eller på annat 
sätt, behöver vi lagra uppgifter om dig för att kunna kontakta med dig. 

Laglig grund:  Berättigat intresse. 

Uppgifter vi behandlar: Vid dessa tillfällen registreras kontaktuppgifter, såsom e-
postadress, telefonnummer, samt eventuell fritextinformation som du själv skickat.  

Lagringstid: Uppgifterna sparas så länge ett intresse föreligger. 

 

Utlämnande av personuppgifter 

Omicron kan komma att lämna ut personuppgifter för de fall det följer av avtal, lag, 
förordning eller myndigheters beslut. För övrigt kommer Omicron inte att dela, sälja, 
överföra eller på annat sätt vidarebefordra personuppgifter om vi inte har ett uttryckligt 
tillstånd för det. 

 

Säkerhet 

Omicron har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot 
olovlig eller obehörig behandling. Dessa säkerhetsrutiner förändras/förbättras i takt med 
att ny teknik införs.  

 

Dina rättigheter 

Du har som registrerad hos oss flera rättigheter. Du har rätt till information, rätt till tillgång, 
rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till 
dataportabilitet, rätt att göra invändningar, samt rätt till skydd mot automatiserat 
beslutsfattande och profilering. 

Om du har frågor angående hur vi på Omicron hanterar personuppgifter, vill begära ett 
registerutdrag eller rättelse av en uppgift går det bra att kontakta oss på gdpr@omicron.se. 

 


