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Integritetspolicy 

I samband med den förstärkta dataskyddslagstiftningen (GDPR) vill Sinfo Yra tydliggöra sin 
policy för hantering av personuppgifter.  
 
Vi tror på att personlig integritet är viktigt och vi tar våra intressenters integritet på högsta 
allvar. Vi gör alltid en intresseavvägning och försöker minimera de externa personuppgifter 
som behandlas och vi behandlar bara personuppgifter för att kunna fullfölja våra 
kunduppdrag. Vi följer de riktlinjer som branschföreningen PRECIS har tagit fram.   

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla 
och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i 
relation till den.  

Integritetspolicyns omfattning 

Denna policy avser behandling av personuppgifter för vilka Sinfo Yra är 
personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt 
eller indirekt med Sinfo Yra när du besöker vår webbplats eller till exempel när du skickar 
mail till oss.  

Personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla 
följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig: 
Kontaktuppgifter så som namn, e-mailadress och telefonnummer. 
Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress) (”Teknisk Data”). 
Sinfo Yra behandlar data kopplat till två olika intressentgrupper. Anställda och kunder. 

Anställda 
Som arbetsgivare är vi skyldiga att upprätthålla register över medarbetare för bl a utbetalning 
av lön och skatt. Data delas inte med tredje part, förutom i de fall som skattemyndigheten 
eller liknande myndighet önskar data på legala grunder.   

Kunder 
Sinfo Yra är ett kommersiellt företag med syfte att sälja kommunikationstjänster. Mot den 
bakgrunden hanteras personuppgifter kring våra kundföretag och medarbetare med vilka vi 
har en relation i specifika uppdrag. Vi delar aldrig data med tredje part. Uppdragsrelaterade 
epostmeddelanden eller SMS kan sparas så länge som uppdraget pågår och kundrelationen 
är aktiv. Efter avslutade kundsamarbete ska personuppgifterna gallras efter att eventuell 
reklamationstid gått ut.  
 
På vår webbplats finns google analytics där vi analyserar beteendet för att förbättra 
webbplatsen och förbättra kommunikationen i våra digitala medier. 
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Lagring av uppgifter 

Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla affärssyftet (inkluderat syftet att 
uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Sinfo Yra). Personuppgifter som lagras på basis 
av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig. Du 
har också rätt att återkalla ditt samtycke avseende personuppgifter som grundar sig på ditt 
samtycke. På din förfrågan kommer all data som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla 
att raderas. 
 
Vi är förpliktade att bedriva vår verksamhet i överensstämmelse med principerna som lagts 
fram ovan. 

Kontakta oss 

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer 
dig enligt ovan eller komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud, vänligen kontakta oss 
på info@sinfoyra.se 
 
Denna policy gäller från och med den 1 maj 2018. 
 


