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Integritetspolicy
Introduktion
Denna integritetspolicy ("Policy") är ett informationsdokument om den
behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Finditys (nedan "vi",
"oss") kontoinformationstjänst respektive programvaran Findity. Policyn är
uppdelad i olika avsnitt beroende på om vi agerar som personuppgiftsansvarig
eller personuppgiftsbiträde.
Oavsett vilken roll vi spelar eller vilken produkt vi använder när vi behandlar dina
personuppgifter är din integritet viktig för oss. Om dina personuppgifter
behandlas av oss ska du kunna lita på att vi hanterar dem på ett säkert sätt och
med en hög skyddsnivå. Du ska också kunna känna dig säker på att vi har gjort
vårt yttersta för att se till att inga utomstående kan få tillgång till dina uppgifter
och att du vet vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Vi säkerställer att
personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen
(EU) 2016/679 ("GDPR") och den svenska dataskyddslagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och
Datainspektionens föreskrifter och allmänna råd samt annan tillämplig
lagstiftning som rör produkterna ("Tillämplig dataskyddslagstiftning").
När vi behandlar dina personuppgifter har vi alltid ett legitimt syfte som grundar
sig på en rättslig grund för varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi ser till att vi
endast behandlar personuppgifter som är berättigade i förhållande till de syften
för vilka vi behandlar personuppgifterna. Vår ambition är att de personuppgifter
som vi behandlar om dig ska vara korrekta, vilket innebär att vi kan behöva radera
uppgifterna om de visar sig vara felaktiga. Dina personuppgifter lagras inte längre
än nödvändigt, vilket innebär att vi raderar dem om vi inte längre har en rättslig
grund och ett legitimt syfte för att behandla dem.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Med ”identifierbar fysisk person” avses en person som direkt eller indirekt kan
identifieras specifikt genom hänvisning till en identifierare, t.ex. namn,
identifikationsnummer, platsinformation, online-identifierare eller andra faktorer
som är specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska,
kulturella eller sociala identiteten.
Vad betyder personuppgiftsbehandling?
Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller en kombination av
åtgärder med anknytning till personuppgifter - oavsett om den sker automatiskt
eller inte - såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
behandling eller ändring, produktion, läsning, användning, leverans genom
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överföring, spridning eller annat tillhandahållande, justering eller
sammanslagning, begränsning, radering eller förstöring.
Behandling av personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig
Findity AB, org.nr. 556838-8200, Box 108, 771 23 Ludvika, Sweden, (“Findity”) är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas för användare av
kontoinformationstjänsten samt för behandlingen av personuppgifter enligt
nedan för kontaktpersoner för kunder/partners som använder programvaran
Findity.
Kontoinformationstjänsten, Findity, kallas nedan för (”produkterna”). Findity är
personuppgiftsansvarig när vi bestämmer syftet och sättet för hur
personuppgifterna ska behandlas.
Varför behandlar vi personuppgifter och vilken typ av personuppgifter
behandlas?
Kundavtal
För att vi ska kunna hantera kundrelationer i samband med produkterna måste vi
behandla personuppgifter om våra kunders och partners kontaktpersoner samt
personuppgifter om användare av vår produkt där vi är personuppgiftsansvariga.
De insamlade personuppgifterna omfattar i första hand namn, telefonnummer,
företagsnamn, titel och e-postadress. Behandlingen sker med stöd av att
behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med kunden och för att fullgöra
en rättslig förpliktelse eller för att vi har ett legitimt intresse av att behandla
personuppgifterna. En närmare beskrivning av vilka personuppgifter vi behandlar
inom ramen för våra produkter framgår av bilagorna till denna policy.
Personuppgifterna behandlas i första hand för att:
Hantera försäljnings- och avtalsprocesser med kunder.
●
●
●
●
●
●
●

På kundens begäran tillhandahålla offerter för produkter.
Marknadsföra produkterna.
Fullgöra våra avtalsförpliktelser i förhållande till användare där vi är
personuppgiftsansvariga.
Ge support till användare av produkterna.
Förbättra produkternas funktionalitet och användarvänlighet.
För att hantera kundavtal genom att till exempel fakturera.
För att kunna nå kontaktpersoner och användare.

Potentiella kunder
Vi samlar in personuppgifter om potentiella kunder för att genomföra
marknadsföringsåtgärder. De insamlade personuppgifterna omfattar i första hand
namn, telefonnummer, företagsnamn, titel och e-postadress. Personuppgifter
samlas in på till exempel mässor, från offentliga register och företags webbplatser
samt från vårt eget kontaktformulär på vår webbplats. Personuppgifterna
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används sedan för att boka möten med potentiella kunder, skicka ut nyhetsbrev
och skicka inbjudningar till våra evenemang eller webbseminarier.
Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter om potentiella
kunder är vårt kommersiellt legitima intresse av att behandla personuppgifterna.
Vi anser inte heller att behandlingen har någon negativ inverkan på den
registrerades privatliv, särskilt med tanke på att de personer vars uppgifter vi
behandlar kan välja att inte få ta del av våra marknadsföringsutskick och att de
uppgifter som behandlas inte är av känslig karaktär.
För besökare på vår webbplats lagras IP-adresser i åtkomstloggar. Denna
information är anonymiserad.
För besökare på vår webbplats använder vi cookies. Hur vi använder cookies
beskrivs i vår cookiepolicy, som finns på hemsida.
Hur samlar vi in personuppgifter?
De personuppgifter som vi behandlar samlas i första hand in direkt från dig. När
det gäller våra kunder kan vi dock också samla in personuppgifter från någon
annan person som också är anställd av din arbetsgivare. När det gäller
arbetssökande får vi ofta personuppgifter under ansökningsprocessen, t.ex. från
en rekryterare eller direkt från dig som arbetssökande.
Vi kan också samla in personuppgifter från offentliga register, webbplatser eller
när du registrerar dig som tjänsteanvändare. Vi kan också samla in
personuppgifter från partners.
Vi kan även behandla personuppgifter i form av bilder som du laddar upp i
produkterna, till exempel bilder av kvitton. Mängden personuppgifter som vi
samlar in i samband med dessa bilder varierar beroende på vilket dokument som
har fotograferats.
Hur delar vi dina personuppgifter?
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part, till exempel i följande
situationer:
Partners
Vi delar dina personuppgifter med partners och leverantörer. Dessa kan vara
leverantörer av servrar, webbyråer eller andra partners som vi samarbetar med för
att leverera våra produkter.
Myndigheter
I vissa situationer kan myndigheter begära att personuppgifter lämnas ut till en
myndighet. I en sådan situation kommer vi endast att lämna ut personuppgifter
om det finns ett beslut från myndigheten som kräver att personuppgifterna ska
lämnas ut.
Transaktioner
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I samband med ett förvärv, en sammanslagning med ett annat företag eller en
delning av något av företagen i Findity-koncernen kan det förvärvande företaget
och/eller dess anlitade konsulter kräva tillgång till vissa personuppgifter som vi
behandlar om dig. I händelse av ett sådant utlämnande kommer vi att se till att
den person som får personuppgifterna omfattas av ett sekretessavtal.
Dina rättigheter
Du kan välja att inte ta emot marknadsföring från oss genom att antingen:
(a) följa instruktionerna om att välja bort vår kommunikation, eller
(b) kontakta oss via kontaktformulären på webbplatsen.
Grundläggande rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar och att
granska dem. Du har också rätt att begära dataportabilitet för de behandlade
personuppgifterna. Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga
kan du begära att vi rättar dem.
Under vissa omständigheter har du rätt att begära att de personuppgifter som vi
behandlar om dig raderas. Om du begär radering måste vi radera
personuppgifterna om i) personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål
för vilket de samlades in, ii) du återkallar ett samtycke, iii) personuppgifterna
behandlas olagligt eller iiii) personuppgifterna måste raderas av rättsliga skäl. Du
har även rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas
samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt
dataskyddsombud på privacy@findity.com
Om du har invändningar eller kommentarer om vår behandling av
personuppgifter kan du också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på
följande adress:
Swedish Authority for Privacy Protection
Box 8114,
104 20 Stockholm, Sweden
Eller via email: imy@imy.se
När du kontaktar oss för att hävda dina rättigheter kan vi komma att begära
ID-handlingar eller kopior av ID-handlingar för att du ska kunna verifiera din
identitet. Vi behandlar dessa personuppgifter så att vi kan uppfylla våra
skyldigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dessa uppgifter kommer att
raderas så snart vi har verifierat din identitet.
Hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter är alla i vår verksamhet skyldiga att följa
tillämplig dataskyddslagstiftning och det som anges i detta dokument för att
upprätthålla en hög skyddsnivå för din integritet.
När vi behandlar dina personuppgifter måste vi:
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●
●
●

förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter,
förhindra spridning av dina personuppgifter, och
förhindra andra avvikelser när vi behandlar dina personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, att din integritet inte
riskeras av vår behandling av personuppgifter och att vi garanterar tillgången till
personuppgifter i enlighet med gällande tillämplig dataskyddslagstiftning.
För att uppnå en lämplig skyddsnivå när vi behandlar dina personuppgifter
använder vi rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Rimligheten bedöms
utifrån den kategori av personuppgifter som vi behandlar i förhållande till den risk
som kan uppstå i händelse av en överträdelse av våra system eller vår verksamhet
och kostnaderna för att införa skyddsåtgärder.
Organisatoriska åtgärder
●
●
●
●
●

Vi har utsett ett dataskyddsombud
Vi har inrättat processer för hur vi ska agera i händelse av en dataskada.
Vi håller regelbundna utbildningstillfällen för våra anställda om frågor som
rör behandling av personuppgifter.
Vi har ett databehandlingsavtal med alla våra leverantörer och andra
berörda parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.
Vi har upprättat instruktioner för IT-hantering inom organisationen.

Tekniska åtgärder
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vi använder 256-bitars kryptering (128-bitars för vissa äldre telefoner med
hårdvarubegränsningar) och 2048-bitars nycklar.
All kommunikation till och från användare krypteras med TLS. Data som
lagras i servermiljöer krypteras med ZFS-kryptering.
Kontroller för att upptäcka och förhindra skadlig kod körs regelbundet med
hjälp av verktyg för att upptäcka och ta bort rootkit.
IDS/IDP-övervakare kontrollerar och raderar skadlig kod kontinuerligt.
Våra produkter är i drift på servrar i datacenter som övervakas och
bemannas dygnet runt.
All data lagras på två olika platser i Sverige.
Data säkerhetskopieras varje timme.
Datacentren är klimatkontrollerade och brandskyddade.
Datacentren är utrustade med sekundär strömförsörjning och
dieselgeneratorer för att säkerställa strömförsörjningen till servrarna.
Vår servermiljö och våra nätverk är skyddade av brandväggar.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det
syfte för vilket vi har samlat in personuppgifterna och så länge som vi har en
rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna. Detta innebär att vi kan
behandla dina personuppgifter en tid efter att ett avtalsförhållande har upphört.
Så snart vi inte längre behöver personuppgifterna eller inte har någon rättslig
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grund för att behandla dem, raderar vi dem.
Behandling av personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde
Som en del av vårt tillhandahållande av produkterna kommer vi under vissa
förutsättningar att behandla personuppgifter om användare och
kundrepresentanter för våra kunders räkning i partner- och direkta
kundtransaktioner, eftersom dessa parter har fått rätt att tillhandahålla
produkterna i sitt eget namn. I dessa situationer bestämmer våra kunder och
partners ändamålen och sättet för behandlingen av personuppgifter. Det innebär
att vi i dessa situationer endast behandlar personuppgifter på kundens eller
partnerns vägnar och att vi endast får behandla sådana personuppgifter i enlighet
med de instruktioner som de ger oss. Förhållandet mellan oss och en sådan
partner eller kund regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.
När våra kunder eller partner är ansvariga för personuppgifter är det kunden eller
partnern som måste se till att de har en rättslig grund för att behandla
personuppgifterna och att de registrerade informeras i enlighet med kraven i
tillämplig dataskyddslagstiftning.
När våra kunder eller partner använder produkterna måste vi se till att
produkterna uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning om dataskydd. Vi kommer
också att samarbeta med våra kunder och partner så att de kan uppfylla sina
skyldigheter gentemot dem vars personuppgifter behandlas.
Användning av personuppgiftsbiträden och underbiträden
I vår behandling av personuppgifter kan vi i vissa situationer använda andra
aktörer för att behandla personuppgifter för vår räkning. När vi ger dessa
personuppgiftsbiträden eller underbiträden i uppdrag att behandla
personuppgifter för vår räkning kommer personuppgifterna som regel inte att
behandlas utanför EU/EES.
När vi ger dessa personuppgiftsbiträden eller underbiträden i uppdrag att
behandla personuppgifter för vår räkning ser vi till att de kan uppfylla kraven för
behandling av personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Vi ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sådana aktörer för att säkerställa
att de uppfyller dessa krav. Om den person som vi ger uppdrag åt är en aktör som
kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES, ser vi till att vidta
de åtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning för att en överföring
till ett land utanför EU/EES ska anses vara laglig. En fullständig förteckning över
våra underbiträden finns i bilaga 2
Länkar till andra webbplatser
Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material som
publiceras av tredje part, är dessa länkar endast avsedda för information. Eftersom
vi inte har någon kontroll över materialet eller behandlingen av personuppgifter
på dessa sidor tar vi inget ansvar för behandlingen av personuppgifter i samband
med sådana sidor.
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Ändringar av denna policy
Om denna policy ändras kommer en uppdaterad version av dokumentet att göras
tillgänglig på vår webbsida. För att hålla dig uppdaterad om dess innehåll
rekommenderar vi därför att du besöker vår webbsida regelbundet. Om vi gör
betydande ändringar i detta dokument, till exempel ändrar syftet med
behandlingen av personuppgifter, kommer vi också att skicka ett
e-postmeddelande eller lägga ut ett meddelande via våra sociala medier.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna policy, dina personuppgifter eller om du
misstänker att vi bryter mot dina rättigheter, vänligen kontakta oss på något av
följande sätt:
Findity AB
P.O. Box 108
771 23 Ludvika
Sverige
Email: privacy@findity.com
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BILAGA 1
Kontoinformationstjänst

Personuppgifter
●
●

Namn
Personnummer

Syfte med
Rättslig grund
behandlingen
Behandlingen är
6.1 b) som är nödvändiga
nödvändig för att vi ska för att uppfylla avtal.
kunna ingå avtal och
leverera tjänsten till
användaren.
Personuppgifterna
används för att identifiera
användaren.
Personuppgifterna
6.1 f) Av legitimt intresse
behandlas också för att vi för den
ska kunna försvara oss
personuppgiftsansvarige
om rättsliga anspråk
.
riktas mot oss av
användare.
Skäl
Vi behandlar
personuppgifterna för
att kunna försvara oss
om användare gör
rättsliga anspråk på oss.
Vi har fastställt att vi har
ett kommersiellt legitimt
intresse av att behandla
dina personuppgifter i
detta syfte. Vi anser att
vårt intresse av att
kunna försvara oss i
rättsliga förfaranden
väger tyngre än riskerna
för din integritet, särskilt
med tanke på att vi
måste kunna bevaka
våra intressen i
eventuella rättstvister
och att de
personuppgifter som
behandlas inte är av
känslig karaktär.

●

E-postadress
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Används för att
6.1 b) som är nödvändiga
användaren ska kunna
för att uppfylla avtal.
registrera sig i tjänsten
och t.ex. skicka kvitton via
e-post och för att vi ska
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kunna kommunicera
med användaren.
E-postadressen används 6.1 f) Av legitimt intresse
också för att vi ska kunna för den
skicka
personuppgiftsansvarige
marknadsföringsmaterial .
.om våra nuvarande och Skäl
framtida tjänster.
Vi behandlar dina
personuppgifter för att
ge dig
marknadsföringsmateria
l om våra nuvarande och
framtida tjänster.

●

Adresser

●
●

Affiliation
Anställda ID -nummer
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Vi har fastställt att vi har
ett kommersiellt legitimt
intresse av att behandla
dina personuppgifter i
detta syfte. Vi anser inte
att vårt intresse av att
kunna marknadsföra
våra produkter utgör en
risk för din integritet
eftersom inga känsliga
personuppgifter
behandlas. Du kan också
välja att avstå från att ta
emot våra
marknadsföringsutskick
genom att följa de
instruktioner vi skickar
eller genom att kontakta
oss.
För att kunna fakturera 6.1 b) som är nödvändiga
användaren med hjälp av för att uppfylla avtal.
fysiska posttjänster när
tjänsten debiteras om
kunden har valt att ta
emot fakturor per post.
Behandlas för att
6.1 f) Av legitimt intresse
arbetsgivaren ska kunna för tredje part
registrera utgifter som en
anställd registrerar i
Skäl
tjänsten som användare. Den registrerades
arbetsgivare har ett
kommersiellt och
juridiskt legitimt intresse
av att behandla
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personuppgifter för
detta ändamål. De
personuppgifter som
behandlas är inte av
känslig karaktär och är
nödvändiga för att
arbetsgivaren ska kunna
fullgöra sina skyldigheter
ur ett
redovisningsperspektiv
och i förhållande till den
anställde.

●

●

Profilbild

Bankkontouppgifter

● Kvittoinformation
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Så att användaren är
synlig i tjänsten.
Användaren kan välja att
ladda upp en profilbild
och att radera
profilbilden om så
önskas.

6.1 f) Av legitimt intresse
för den
personuppgiftsansvarige
.
Skäl
Vi har ett legitimt
intresse av att behandla
en användares profilbild
om användaren väljer att
ladda upp en profilbild.
Användaren kan också
välja att radera
profilbilden när han eller
hon vill. Därför anser vi
att vårt legitima intresse
väger tyngre än risken
för att den registrerades
integritet kan överträdas.
6.1 b) som är nödvändiga
för att uppfylla avtal.

Behandlingen är
nödvändig för att vi ska
kunna jämföra en utgift
från ett företagskort med
ett kvitto i tjänsten.
Den information som
6.1 b) som är nödvändiga
visas på kvitton
för att uppfylla avtal.
behandlas så att vi kan
matcha ett kvitto med en
utgift som en användare
har betalat med sitt
företagskort.
Informationen är
nödvändig för att
tjänsten ska kunna
användas.
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6.1 f) Av legitimt intresse
för den
Personuppgifterna
personuppgiftsansvarige
behandlas också för att vi .
ska kunna försvara oss
om användare gör
Skäl
rättsliga anspråk på oss. Vi behandlar
personuppgifterna för
att kunna försvara oss i
händelse av rättsliga
anspråk mot oss från
användare.
Vi har fastställt att vi har
ett kommersiellt legitimt
intresse av att behandla
dina personuppgifter i
detta syfte. Vi anser att
vårt intresse av att
kunna försvara oss i
rättsliga förfaranden
väger tyngre än riskerna
för din integritet, särskilt
med tanke på att vi
måste kunna bevaka
våra intressen i
eventuella rättstvister
och att de
personuppgifter som
behandlas inte är av
känslig karaktär.
●

Deltagare som deltar i
underhållning och
värdskap, deltagarnas
namn och e-postadresser.
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Behandlas så att den
registrerade användaren
kan rapportera
underhållnings-/hospitali
tetsinkomster i tjänsten.

6.1 f) Av legitimt intresse
för tredje part
Skäl
Arbetsgivaren har ett
lagligt och kommersiellt
berättigat intresse av att
behandla
personuppgifter om
deltagare i
underhållnings-/hospitali
tetsarrangemang. De
personuppgifter som
behandlas måste
behandlas i enlighet
med lagen, uppgifterna
är inte av känslig
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karaktär och med
hänsyn till de
skyddsåtgärder som vi
tillämpar anser vi att
detta legitima intresse
väger tyngre än de risker
som är förknippade med
individens integritet.

Findity

Personuppgrifter
● Namn
●

E-postadress

●

Telefonnummer

Syfte med behandlingen
Personuppgifterna gäller
kundens eller
samarbetspartnerns
kontaktperson och
behandlas för att kunna
föra en dialog om
avtalsförhållandet.

Rättslig grund
6.1 f) Av legitimt intresse
för den
personuppgiftsansvarige.

Skäl
Vi har ett kommersiellt
legitimt intresse av att
behandla dessa
Uppgifter om en kunds
personuppgifter i detta
eller partners
syfte för att upprätthålla
kontaktperson som
en god kundrelation med
kontaktar oss i samband våra partners och kunder
med supportärenden kan och för att kunna arbeta
behandlas.
med supportärenden som
rapporteras till oss.
De personuppgifter som
behandlas är inte av
känslig karaktär och
omfattas i allmänhet av
våra tekniska och
organisatoriska
säkerhetsåtgärder. Därför
är vår bedömning att
behandlingen av den inte
inkräktar på den integritet
som är förknippad med de
personuppgifter som vi
behandlar.
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Subprocessor

Product

Region

Functionality

Data

Infobip Ltd.

Infobip

Inom EU/EES/
Storbritannien*

Produktmeddelan
den - SMS

Namn,
telefonnummer

UC AB

Alla Bolag

Inom EU/EES

Företagets
information

Företagets
registreringsnumm
er vid upprättandet
av företagets konto.

*Storbritannien mottog EU Kommissionens Adekvansbeslut den 28 juni 2021.
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