GDPR-policy för enkäten Föräldrar i
arbetslivet – en Vinnova-studie
Personuppgiftsansvarig
I samband med att du besvarar enkäten ”Föräldrar i arbetslivet – en Vinnovastudie” behandlar vi vissa av dina personuppgifter. Föräldrasmart Sverige AB är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar endast de personuppgifter som du lämnar till oss. Sådana
personuppgifter utgörs bland annat av: Namn, E-postadress och svar på
frågorna i enkäten.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar endast dina personuppgifter i syfte att få svar på de frågor som
finns i enkäten ”Föräldrar i arbetslivet” för att utröna hur företag, offentliga
organ och organisationer ser på föräldrar i arbetslivet. Vi använder inte dina
personuppgifter för automatiserat beslutsfattande eller profilering (det vill säga
för analys av dina preferenser, intressen, eller liknande).
Vem får ta del av dina personuppgifter?
Det är endast behöriga medarbetare hos oss (projektparter i Vinnova-studien)
som får ta del av dina personuppgifter. Den enda gången vi lämnar ut dina
personuppgifter till myndigheter eller till någon annan tredje part är om vi är
skyldiga att göra det enligt lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.
Överföring till länder utanför EU/EES-området
Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför EU/EES.
Hur länge spar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas tills enkäten och sammanställningen
av denna är klar i oktober 2019, varefter uppgifterna raderas.
Rättslig grund för behandling
I och med att du lämnar uppgifter via enkäten till Föräldrasmart Sverige AB ger
du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifterna samt behandlar de
angivna personuppgifterna med stöd av vårt berättiga intresse.
Personuppgifterna anonymiseras dock under statistikframställningen på ett sätt
så att man inte direkt kan koppla informationen till en enskild person eller
ftg/org i presentation av resultatet.
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Dina rättigheter
Som registrerad har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har
om dig (inklusive ett utdrag över vilka register dina personuppgifter
förekommer i). Du kan också begära rättelse och/eller komplettering av
felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter. Under vissa omständigheter har du
rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och/eller
raderar dina personuppgifter (”rätten att bli glömd”), samt att utöva rätt till
dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du ber oss att flytta dina
personuppgifter till en annan organisation. Du kan hävda dina rättigheter
genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss).
Läs gärna mer om respektive rättighet här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordninge
n/de-registrerades-rattigheter/
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta
oss eller så kan du höra av dig till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till
Datainspektionen hittar du här: https://www.datainspektionen.se/omoss/kontakta-oss/ .
Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor,
är du välkommen att kontakta oss via tiina@foraldrasmart.nu
Denna Privacy policy gäller från och med 2019-03-26.

