BILAGA 2
Lindholmen Science Parks integritetspolicy för testanvändare i LIMA-projektet
LIMA-projektet är ett projekt som syftar till att utveckla och testa en tjänst för att göra
resande till, från och i jobbet smidigare. Vi på Lindholmen Science Park AB (”Lindholmen
Science Park” ”oss” eller “vi”) koordinerar LIMA-projektet och kommer därför att behandla
personuppgifter om dig som frivilligt valt att delta i projektet.
Eftersom vi värnar om din integritet och vill vara tydliga med vad som görs med de
personuppgifter som du delar med oss eller som skapas inom ramen för ditt deltagande vill vi
i den här integritetspolicyn ge dig information om vår personuppgiftsbehandling.
Nedan hittar du mer information bl.a. om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter,
och information om vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. T.ex. att du
har rätt att inge klagomål till Datainspektionen och att få information om vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:
•

Administrera LIMA-projektet, t.ex. samla information om dig som testanvändare

•

Dela dina personuppgifter med andra LIMA-parter för att de ska kunna genomföra
sina delar av LIMA-projektet

•

Hitta testanvändare till LIMA-projektet

•

Kommunicera med dig, t.ex. besvara eventuella frågor

•

Föra loggar över ditt deltagande för din arbetsgivares räkning

•

Besvara och/eller hantera eventuella rättigheter

Du som testanvändare i LIMA-projektet kommer att få separat information om hur dina
personuppgifter behandlas av övriga parter inom projektet som hanterar dina personuppgifter.
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Övriga LIMA-parter behandlar dina personuppgifter t.ex. för att samla in spårningsinformation
om hur du använder kommunikationsmedel för resande, för forskning om resande, enkäter,
intervjuer och för att sammanställa statistik. Läs mer om detta i villkoren för deltagande. Om
du är osäker på vart du ska vända dig med eventuella frågor eller för att tillvarata dina rättigheter
kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig.
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Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Lindholmen Science Park AB med organisationsnummer 556568-6366, ansvarar för
behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina
personuppgifter för egna ändamål.
Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill
utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@lindholmen.se
eller ringa oss på telefonnummer 031-764 7000. Vår postadress är Lindholmspiren 3-5, Box
8077, 402 78 Göteborg.
Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter
Du avgör själv om du vill delta i LIMA-projektet och att genom deltagandet lämna dina
personuppgifter till oss. Om du vill delta i LIMA-projektet behöver vi information om ditt
namn, det företag du arbetar hos och e-mailadress. Dessa personuppgifter måste du
tillhandahålla oss om du vill delta i LIMA-projektet.
Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av
personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter är.
Ändamål: För att samla ihop potentiella testanvändare och information för genomförande
av LIMA-projektet
Behandlingar som utförs
• Hitta potentiella testanvändare
(dig) till LIMA-projektet med
hjälp av en tredje part som
hjälper oss med detta
• Inhämta information om dig
som testanvändare för att
kunna genomföra LIMAprojektet
• Dela information om att du vill
delta i LIMA-projektet med din
arbetsgivare, t.ex. för att din

Personuppgifter som behandlas

Laglig grund

• Namn
• E-mailadress
• Företaget du jobbar på

Vidta åtgärder för att ingå avtal (villkor
för deltagande)

Om du väljer att ange det kommer
vi även att behandla:
• Ålder
• Kön
• Information om du äger en bil
eller inte

Behandlingen är nödvändig för att kunna
vidta åtgärder på din begäran innan ett
avtal om att delta i LIMA-projektet ingås,
d.v.s. för att kunna samla in
personuppgifter om dig som vill delta i
LIMA-projektet.
Information som du lämnar frivilligt
behandlas framöver i LIMA-projektet för
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arbetsgivare får välja ut vem
som får delta om fler personer
på din arbetsplats har anmält
intresse än vad det finns plats
för

att få en jämn spridning över vilka typer
av grupper som bjuds in till ytterligare
studier.

Ändamål: För att administrera LIMA-projektet
Behandlingar som utförs
• Administrera LIMA-projektet
• Lagra och hantera en huvudlista
över testanvändare i LIMAprojektet

Personuppgifter som behandlas
• Information du har lämnat till
oss i samband med att du
registrerade dig som
testanvändare

Laglig grund
Fullgöra avtal om deltagande
Behandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra avtalet (villkor för deltagande)
om att delta i LIMA-projektet, d.v.s. för
att kunna administrera, samordna och
driva projektet genom att kontrollera
huvudlistan över testanvändare i LIMAprojektet.

Ändamål: För att dela information om dig till andra LIMA-parter
Behandlingar som utförs
• Dela information om dig som
testanvändare med andra LIMAparter för att ge dem
information om vilka som deltar
i LIMA-projektet
• Koordinera så att de
testanvändare som bjuds in till
fokusgrupper, enskilda
forskningsprojekt, intervjuer
och liknande har en jämn
fördelning över ålder, kön och
eventuellt bilinnehav

Personuppgifter som behandlas
• Information du har lämnat till
oss i samband med att du
registrerade dig som
testanvändare

Laglig grund
Fullgöra avtal om deltagande
Behandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra avtalet (villkor för deltagande)
genom att säkerställa att övriga parter
får den information de behöver för att
kunna genomföra LIMA-projektet
inklusive att fördela vilka testanvändare
som bjuds in till ytterligare studier.

Ändamål: För att kommunicera med dig
Behandlingar som utförs
• Besvara och hantera dina frågor
eller annan kommunikation om
LIMA-projektet
• Vidareförmedla dina frågor till
rätt LIMA-parter
• Skicka information som är
relevant för dig som
testanvändare i LIMA-projektet,
t.ex. om hur vi behandlar dina
personuppgifter
• Om du valts ut för det - bjuda in
dig till event och workshops etc.

Personuppgifter som behandlas
• Namn
• E-mailadress
• Den information du lämnar
(t.ex. vad din fråga rör)

Laglig grund
Fullgöra avtal om deltagande
Behandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra avtalet (villkor för deltagande)
genom att kommunicera med dig som
deltar i LIMA-projektet, t.ex. besvara
eventuella frågor samt skicka ut relevant
information och inbjudningar.
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Ändamål: För att återkoppla till dig efter att LIMA-projektet är avslutat
Behandlingar som utförs
• Återkoppla efter LIMA-projektet
är avslutat för att utvärdera
projektet och hur det har
bedrivits
• Återkoppla efter LIMA-projektet
är avslutat för att fråga om du
vill delta i ytterligare studier
eller lämna ytterligare
information

Personuppgifter som behandlas
• Namn
• E-postadress
• Information du väljer att lämna
vid vår återkoppling, t.ex.
utvärdering av ditt deltagande i
LIMA-projektet

Laglig grund
Fullgöra avtal om deltagande
Behandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra avtalet (villkor för deltagande)
genom att återkoppla efter LIMAprojektet för att kunna utveckla hur vi
driver projekt och för att fråga om du vill
delta i ytterligare studier.

Ändamål: För att ge din arbetsgivare information om hur du deltagit i LIMA-projektet
Behandlingar som utförs
• Sammanställa information över
hur du deltagit i LIMA-projektet
för återkoppling till din
arbetsgivare

Personuppgifter som behandlas
• Namn
• Information om hur mycket tid
du har lagt på att delta i LIMAprojektet

Laglig grund
Fullgöra avtal om deltagande
Behandlingen är nödvändig för att kunna
fullgöra avtalet (villkor för deltagande)
genom att meddela din arbetsgivare
vilka insatser arbetstagarna som deltagit
har bidragit med.

Ändamål: För att hantera dina rättigheter m.m.
Behandlingar som utförs
• Hantera eventuella frågor eller
krav från dig om du vill utöva
dina rättigheter i enlighet med
lag eller avtal.

Personuppgifter som behandlas
• Namn
• Kontaktuppgifter som du
anger
• Information från vår
kommunikation med dig i
samband med att du kontaktar
oss

Laglig grund
Intresseavvägning
Behandlingen är motiverad av vårt
berättigade intresse att kunna hantera
de frågor eller krav rörande utövande av
dina rättigheter som du har.

Intresseavvägning
Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en
intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör
ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen
väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina
personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta
oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Om du väljer att delta i LIMA-projektet kommer dina personuppgifter att lagras så länge du
deltar i LIMA-projektet samt i ett år därefter för att kunna återkoppla till dig. Du kommer få
ett meddelande när projektet anses avslutat. Vi raderar dina personuppgifter innan dess om
ditt deltagande avslutas, antingen för att du avslutar din anställning eller för att du inte längre
vill vara med i LIMA-projektet.
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Om du har ställt frågor till oss och t.ex. vill utöva dina rättigheter enligt lag eller avtal
kommer de personuppgifter som är nödvändiga för att hantera ärendet att lagras från dess du
kontaktar oss och behandlas så länge ärendet pågår.
Övriga LIMA-parter kan lagra dina personuppgifter som vi delar med dem under en längre tid
för egna ändamål (läs mer i villkoren om ditt deltagande och i respektive LIMA-parts
information till dig om deras personuppgiftsbehandling).
Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?
Dina personuppgifter behandlas av oss på Lindholmen Science Park och för att kunna
genomföra LIMA-projektet delar vi dina personuppgifter med andra LIMA-parter som
självständigt ansvarar för hur de behandlar dessa.
Även följande tredjeparter kommer att ha tillgång till vissa av dina personuppgifter i enlighet
med nedan. Dessa kommer endast behandla dina personuppgifter på vårt uppdrag och enligt
våra instruktioner.
• För att hitta testanvändare till LIMA-projektet och för att bistå oss med att samla in
information om potentiella testanvändare kommer vi att dela information med en
tredje part som heter IUS Innovation.
• För att informera din arbetsgivare om ditt deltagande och för att låta din arbetsgivare
avgöra vem som får kvarvarande testanvändarplatser delas information om ditt
intresse att delta med din arbetsgivare.
• För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt,
exempelvis för att skicka information till dig, delar vi dina personuppgifter med våra
IT-leverantörer.
Inom LIMA-projektet kan även andra LIMA-parter dela personuppgifter med sina
personuppgiftsbiträden. Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter
är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna
integritetspolicy.
Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?
Vi delar inte dina personuppgifter utanför EU/EES.
Vilka rättigheter har du?
I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter. Nedan kan du läsa mer om vilka
dessa rättigheter är.
Om du har några frågor om rättigheterna eller vill utöva någon av dina rättigheter är du
välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här
integritetspolicyn.
Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar
sig på en intresseavvägning. Läs mer om vad en intresseavvägning innebär nedan. I vissa fall
kan vi ha rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter även om du invänt mot
behandlingen. Det kan vara fallet om vi kan uppvisa berättigade skäl för behandlingen som
väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande,
utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Rätt till tillgång
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Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar
dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och att
få en kopia av dina personuppgifter.
Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få
ofullständiga personuppgifter kompletterade.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter raderade. Sådana
förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de
ändamål som de samlats in eller behandlas för och det inte finns någon annan rättslig grund
för behandlingen.
Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Sådana
förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet eller om
behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället vill att
vi begränsar hur vi behandlar dina personuppgifter.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart
format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när
det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).
Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ett
avtal och behandlingen sker automatiserat.
Rätt att inge klagomål
Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är
Datainspektionen behörig tillsynsmyndighet.

Denna integritetspolicy fastställdes den 6 maj 2019.

6/6

