Text på svenska under den engelska
We have your contact info registered to be able to send you Newsletters, information and
invitation to relevant activities.
ClimaCheck adapt the handling of contact information in accordance to GDPR which means that we
have updated our practices as described below.
You can any time unsubscribe to information from us on the links included in our electronic
communication where our mailing lists are used or by sending an e-mail to info@climacheck.com
with the information that you wish us to remove your contact information.
Sincerely yours
ClimaCheck Sweden AB
Information on handling of
Svensk text komplett text under den engelska
Vi har dina kontaktuppgifter registrerade hos oss för att skicka dig nyhetsbrev och inbjudningar till
relevanta evenemang.
ClimaCheck anpassar nu verksamheten till GDPR och har därför uppdaterat informationen för
behandling av personuppgifter. Vänligen klicka här för ytterligare information.
Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom avregistreringslänken som finns i
slutet av varje utskick. Om du vill ta bort dina uppgifter från vårt register, vänligen klicka här.
Med vänliga hälsningar
ClimaCheck Sweden AB

Information on ClimaCheck handling Rules for the
protection of personal data inside and outside the
EU.
The purpose of this information is to fulfil the information requirement in articles 13-14 in EU
regulation 2016/679.
You have subscribed to our newsletter and/or registered/participated to any of our activities our
show interest for our products or services in another way. We manage your (the “personal
data”) to be able to send newsletters, information about us and/or to invite you to or administrate
your participation in our activities (“The purpose”).
The Personal data consist of information about yourself that you have given or will give to us to
receive correct and relevant information such as name, contact info. We do not use the data for
other purposes than stated above.
ClimaCheck Sweden AB with registration number 556669-0078 is responsible for the personal data
we keep.
The legal ground for our handling of personal data for the specified purposes is that it is required
to give the information required to deliver the information/services you have requested such as
newsletters, information of events or trainings. If you have not specifically has requested
newsletters from us the legal ground to handle your personal data is that the handling of these
personal data is required to fulfil the purpose and that we have a justified interest to handle the
personal data that we deem as stronger than your interest of not having your personal data
handled by us to fulfil the purpose.
We will treat personal data with the above purpose until you inform us that you would like to us to
remove us from our contacts or mailing lists. We will stop handling your personal data when you
request us to do so.

If you have questions regarding our treatment of Personal data please contact
info@climacheck.com you can also contact this address if you like to request any of your rights
according to the GDPR.
These rights include:
Right to access – according to article 15 in GDPR a registered person has the right to get access to
the personal data we store and certain information on how we handle the personal data.
Right to correction – according to article 16 in GDPR A registered person has the right to get
erroneous personal data corrected and incomplete data amended.
Right to have personal data erased – According to article 17 a registered person has under certain
circumstances the right to have the personal data erased.
Right to limit of handling the personal data – according to article 18 a registered person has the
right to limit the use of personal data.
Right to data portability – according to article 20 in GDPR a registered person has the right to
access his personal data and under some conditions have them transferred to other personal data
responsible in a structured and commonly used machine readable interphase.
Right to raise objections – according to article 21 in GDPR registered person under some
circumstances the right to raise objections about handling of personal data. You always have the
right to raise objections on our handling when personal data we handle based on us balancing of
interests.
You have the right to make complaints to Datainspektionen, that can be contacted at
datainspektionen@datainspektionen.se or +46 8-657 61 00.

Svensk text

Information om personuppgiftsbehandling för
evenemang och nyhetsbrev
Syftet med denna information är att uppfylla informationskravet i artiklarna 13-14 i EUförordning 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).
Du har anmält intresse för våra nyhetsbrev och/eller anmält dig till eller deltagit i ett eller
flera av våra evenemang eller visat intresse för vår verksamhet på annat sätt, t.ex. genom att
begära ytterligare information om oss och/eller våra tjänster. Vi kommer därför att behandla
dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev eller
information om oss och vår verksamhet till dig och/eller bjuda in dig till och administrera ditt
deltagande vid våra evenemang (”Ändamålen”).
Personuppgifterna utgörs av den information om dig som du lämnar till oss vid begäran eller
anmälan enligt ovan, såsom namn och kontaktuppgifter, och information som du kan komma
att lämna till oss vid senare tillfälle i syfte att du ska erhålla rätt information. Vi behandlar
inte Personuppgifterna i något annat syfte än för att uppfylla Ändamålen.
ClimaCheck Sweden AB, org. nr. 556669-0078, är personuppgiftsansvarig.
Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna för Ändamålen är att
behandlingen är nödvändig för att kunna ge den information och utföra de tjänster du
efterfrågar, dvs. erhålla nyhetsbrev och/eller bjudas in till och delta vid våra evenemang. Om
du inte särskilt har begärt att erhålla nyhetsbrev från oss är den legala grund vi stödjer oss på
för att behandla Personuppgifterna för det ändamålet att behandlingen av Personuppgifterna
är nödvändig för att uppfylla det ändamålet och att vi har ett berättigat intresse av att
behandla Personuppgifterna för det ändamålet vilket vi har bedömt väger tyngre än ditt
intresse av att inte få Personuppgifterna behandlade av oss för att uppfylla det ändamålet
(intresseavvägning).
Vi kommer att behandla Personuppgifterna i syfte att tillhandahålla nyhetsbrev till dess att du
avböjer denna tjänst. Vi kommer att behandla Personuppgifterna för syftet att bjuda in dig till
och administrera ditt deltagande i evenemang. Vi upphör med behandlingen av
Personuppgifterna för Ändamålen om du så begär.
Om du har frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, kan du vända dig
till klas@climacheck.com. Du kan även vända dig dit om du önskar utöva någon av dina
rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. En registrerads rättigheter i
Dataskyddsförordningen omfattar:
•
•
•

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att få
tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den
informationen framgår av detta dokument.
Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få
felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering – Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i
Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade
”rätten att bli bortglömd”.

•
•

•

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har registrerade
enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den
ansvarige vidtar.
Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade
rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till
en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format.
Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade
under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Du
har alltid rätt att invända mot behandling av Personuppgifterna som vi genomför med stöd
av intresseavvägning.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas
via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

