
   

 

INTEGRITETSPOLICY 

I denna integritetspolicy finns information om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter 

i vår verksamhet.   

För tillämpningen av gällande lagstiftning om dataskydd är Uppsala Universitet Invest AB 

(“UU Invest”) ansvarig för dina personuppgifter i vår verksamhet. Om du har några frågor 

angående UU Invest behandling av personuppgifter, tveka inte att kontakta oss. 

VILKA DATA VI SAMLAR IN 

Personuppgifter som vi hanterar: 

• Grundläggande information som ditt namn. 

• Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-post, verksamt bolag 

eller arbetsgivare och titel. 

• Finansiell information och betalningsinformation för att betala ut pengar eller 

fakturera. 

• Information du tillhandahåller i samband med möten eller evenemang, till exempel 

mat- och dryckespreferenser. 

• För konsulter: CV och andra uppgifter om relevanta kompetenser. 

• E-postkorrespondens. 

• Övrig information som du förser oss med. 

HUR VI SAMLAR IN DATA 

Vi samlar in dina personuppgifter: 

• När du som forskare, student eller annan intressent kommer i kontakt med vår 

verksamhet  

• Via vår webbplats. 

• Genom e-postkorrespondens. 

• När du förser oss med data genom möten, sociala medier eller evenemang. 

• Om du utför uppdrag åt oss som konsult kan din arbetsgivare komma att förse oss 

med relevanta uppgifter för uppdraget. 

VARFÖR VI HANTERAR DINA DATA 

Företagsrepresentanter och andra personer som kommer i kontakt med vår verksamhet 

- Syfte. För att marknadsföra vår verksamhet, 

till exempel genom nyhetsbrev, publikationer och evenemang. Rättslig grund. 

Legitimt intresse UU Invests legitima intresse av att marknadsföra sin 

verksamhet. Lagringsperiod. Så länge vi har en affärsrelation eller tills du ber 

oss upphöra med utskick. 
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- Syfte. För att hantera vår relation med dig i vår verksamhet.  

Rättslig grund. Fullgöra ett avtal om det finns ett avtal mellan dig och UU Invest. 

Legitimt intresse UU Invests legitima intresse av att upprätthålla och hantera sina 

affärsrelationer (gäller om det inte finns något avtal med dig). Lagringsperiod. 

Så länge vi har en relation med dig eller det företag du representerar i vår 

verksamhet. 

- Syfte. Att uppfylla rättsliga förpliktelser. Rättslig grund. Uppfylla en rättslig 

förpliktelse 

UU Invests lagliga skyldigheter till exempel på grund av tillämplig lagstiftning om 

redovisning och skatt. Lagringsperiod. Så länge vi har sådana skyldigheter 

enligt lag. 

- Syfte. För att ta tillvara UU Invests rättsliga intressen. Rättslig grund. Legitimt 

intresse UU Invests legitima intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara 

rättsliga anspråk. Lagringsperiod. Information för rättsliga anspråk bevaras så 

länge det bedöms vara relevant i enskilda fall, särskilt med hänsyn till hur länge 

sådana anspråk kan göras gällande enligt tillämplig lagstiftning. 

 

Styrelseledamöter 

- Syfte. Att kunna fullgöra UU Invests förpliktelser samt bedriva, främja och 

synliggöra verksamheten. Rättslig grund. Legitimt intresse UU Invests legitima 

intresse av att bedriva, främja och synliggöra verksamheten. Lagringsperiod. Så 

länge uppgifterna är nödvändiga för ändamålet. 

- Syfte. Att uppfylla rättsliga förpliktelser. Rättslig grund. Uppfylla en rättslig 

förpliktelse 

UU Invests lagliga skyldigheter till exempel enligt aktiebolagslagen. 

Lagringsperiod. Så länge vi har sådana skyldigheter enligt lag. 

- Syfte. För att ta tillvara UU Invests rättsliga intressen. Rättslig grund. Legitimt 

intresse UU Invests legitima intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara 

rättsliga anspråk. Lagringsperiod. Information för rättsliga anspråk bevaras så 

länge det bedöms vara relevant i enskilda fall. 

 

Konsulter och inhyrd personal 

- Syfte. I syfte att administrera konsultens uppdrag samt för att planera, organisera, 

leda och följa upp arbetet. Rättslig grund. Legitimt intresse UU Invests legitima 

intresse av att planera, organisera, leda och följa upp arbetet.. Lagringsperiod. 

Så länge uppgifterna är nödvändiga för ändamålet. 

- Syfte. I syfte att i nödvändiga fall säkerställa att UU Invests regler och riktlinjer 

kring användning av arbetsutrustning följs. Samt i syfte att i nödvändiga fall 

hantera inkommande e-post, exempelvis vid långvarig frånvaro eller under en 

period efter att uppdraget har upphört, exempelvis för att hantera övergång av 

arbetsuppgifter till andra medarbetare. Rättslig grund. Legitimt intresse UU 

Invests legitima intresse av att säkerställa att arbetsutrustning inte används i strid 

med UU Invests regler och riktlinjer, samt (ii) av att viktig arbetsrelaterad e-post 

kommer UU Invest tillhanda. Lagringsperiod. Så länge uppgifterna är nödvändiga 

för ändamålet. 



  3 

- Syfte. För att ta tillvara UU Invests rättsliga intressen, exempelvis immateriella 

rättigheter. Rättslig grund. Legitimt intresse UU Invests legitima intresse av att 

fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Lagringsperiod. 

Information för rättsliga anspråk bevaras så länge det bedöms vara relevant i 

enskilda fall, särskilt med hänsyn till hur länge sådana anspråk kan göras gällande 

enligt tillämplig lagstiftning. 

 

HUR VI DELAR DINA DATA 

Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock dela information med våra 

leverantörer när de utför tjänster på våra vägnar. Sådana leverantörer får endast hantera 

uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dvs i enlighet med denna integritetspolicy. 

Vi kan också, i de fall där det är nödvändigt för verksamheten, lämna ut eller dela dina 

uppgifter med: 

• Intressenter som vi tror kan bidra till våra projekt och bolag. 

• Revisorer och andra professionella rådgivare. 

• IT- och tjänsteleverantörer. 

• En tredje part när det är nödvändigt för något av ändamålen i denna policy. 

Om vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES kommer sådan överföring att vara 

föremål för lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd, 

exempelvis standardavtalsklausuler. 

DINA RÄTTIGHETER 

Rätt till tillgång Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi 

har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du 

har också rätt att få en kopia av denna information. 

Rätt till rättelse och radering Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och 

kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina 

personuppgifter raderade, till exempel om de inte 

längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de 

samlades in. 

Rätt att göra invändningar 

och rätt till begränsning av 

behandling 

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter 

som sker med den rättsliga grunden att vi har ett 

berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa 

behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är 

korrekta. 

Rätt till dataportabilitet Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som 

du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett 

strukturerat och maskinläsbart format, och du har även 

rätt att få uppgifterna överförda till en annan 

personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. 
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Du har även rätt att lämna in ett klagomål om vår hantering av dina uppgifter till 

Integritetsskyddsmyndigheten, box 8114, SE-104 20 Stockholm eller via deras hemsida 

www.imy.se.  

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY 

Eftersom UU Invest ständigt utvecklar sin verksamhet kan det komma att ske förändringar 

i denna integritetspolicy från tid till annan. Om väsentliga ändringar av integritetspolicyn 

görs kommer UU Invest att informera dig om sådana ändringar via e-post, förutsatt att UU 

Invest har din e-postadress, eller om möjligt på annat sätt. 

HUR DU KONTAKTAR OSS 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande denna integritetspolicy eller 

hanteringen av dina uppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter enligt 

tillämplig lagstiftning om dataskydd. Du kan kontakta oss enligt kontaktuppgifter på 

hemsidan. 

 

 

 

Godkänd av styrelsen i UU Invest 10 juni 2021. 

http://www.imy.se/

