POLICY FÖR SKYDD AV MOTPARTERS PERSONUPPGIFTER
UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. FILIAL I POLEN
med säte i Szczecin
1.

Denna policy för skydd av motparters personuppgifter (nedan kallad "Policy") förklarar hur Unity
Line Limited Sp. z o.o. (bolag med begränsat ansvar)Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła
nr 8, 70-419 Szczecin (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig") använder personuppgifter som
tillhör:
a. fysiska personer som är Personuppgiftsansvariges motparter eller som planerar att samarbeta
med Personuppgiftsansvarig inom ramen för den löpande affärsverksamheten;
b. fysiska personer som är anställda av Personuppgiftsansvariges motparter (oberoende av
anställningsform) och som utsetts av motparter för att samarbeta med
Personuppgiftsansvarig eller för att inleda samarbete.
- nedan kallade "Personuppgiftsbiträde".

2.

Denna Policy gäller personuppgifter som samlats av Personuppgiftsansvarig (eller på uppdrag av
Personuppgiftsansvarig) från både Personuppgiftsbiträdes arbetsgivare och direkt från
Personuppgiftsbiträde (nedan kallade "Personuppgifter").

3.

Genom denna Policy uppfylls skyldighet, som beskrivs i artiklar 13 och 14 i EU:s
Dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer gällande
behandling av personuppgifter och om fritt flödet av dessa uppgifter samt om upphävande av
direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen), som nedan kallad "GDPR".

4.

Personuppgiftsansvarig blir administratör av personuppgifter enligt definitionen i GDPR efter att
ha hämtat Personuppgifter. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter : Unity Line Limited Sp.
z o.o. Filial i Polen med säte i Szczecin, Plac Rodła nr 8, 70-419 Szczecin tel + 48 91 359 56 95 epost: unity@unityline.pl. Uppgiftsskyddsombudets kontaktuppgifter: e -post: iod@unityline.pl.

5.

Personuppgiftsbiträdes uppgifter som kan behandlas av Personuppgiftsansvarig: förnamn,
efternamn, arbetsplats, tjänst, kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e -postadress,
konton på sociala medier), födelseår, nationalitet, kön.

6.

Syftet med behandling av Personuppgiftsbiträdes uppgifter är Personuppgiftsansvariges legitima
intressen - möjlighet att inleda och fortsätta samarbete samt vara i k ontakt med motparten
genom des Personuppgiftsbiträde (artikel 6.1 f GDPR).

7.

Personuppgiftsbiträdes
Personuppgifter
ska
behandlas
tills
samarbetet
mellan
Personuppgiftsansvarig och motparten avslutas. Om Personuppgiftsbiträde motsätter sig
personuppgiftsbehandling eller om Personuppgiftsansvarig inte längre behöver uppgifter för si na
legitima intressen (att vara i kontakt med motparten), kan Personuppgifter raderas vid en
tidigare tidpunkt.

8.

Personuppgifter ska inte raderas vid den tidpunkt som nämns i den ovannämnda punkten om
behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att avsluta
räkenskaper, eller vid prövning inom ramen för motpartens och Personuppgiftsbiträdes
verksamhet.

9.

Personuppgifter kan delas av Personuppgiftsansvarig med aktörer som arbetar för
Personuppgiftsansvarig (t.ex. externa It-företag, kurirföretag, hantering av personalfrågor,
redovisningsbyråer, företag som ägnar sig åt stöd för motparter). Personuppgifter kan även
överföras till andra aktörer (även aktörer som är oberoende av Personuppgiftsansvarig) om
Företrädare har lämnat dem på ett sådant sätt att man kan tydligt fastställa att han/hon ville
vara i affärskontakt med tredje parter.

10. Varje Personuppgiftsbiträde har rätt till:


information gällande behandling av Personuppgifter, bl.a. om behandlingens kategorier och om
eventuella aktörer som har tillgång till dessa uppgifter.



rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter



att kräva att radera eller begränsa
behandling av Personuppgifter. Lämpliga juridiska krav måste dock uppfyllas,



invändning – gäller behandling av de uppgifter som används för Personuppgiftsansvariges
legitima intressen (artikel 6.1 f) GDPR),



dataportabilitet – genom att få uppgifter från Personuppgiftsansvarig i en form som möjliggör
att överföra dessa uppgifter till den tredje parten.



framföra klagomål till Datainspektionen, adress: Drottninggatan 29, Box 811, 140 20 Stockholm,
om man misstänker att Personuppgifter behandlas olagligt.

11. Eventuella ansökningar, frågor och krav gällande behandling av Personuppgifter skall skickas till
iod@unityline.pl
12. Varje Personuppgiftsansvariges motpart ska upplysa sina Personuppgiftsbiträden om denna
Policy.
13. Denna Policy träder i kraft den 25 maj 2018.

