BISNIS ANALYS ANPASSNING TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

1.

Inledning

Vi på Bisnis Analys är medvetna om att det förekommer en stor mängd personuppgifter i vårt verktyg och vi
tar därför dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) på största allvar. Vi har genomfört en
bedömning avseende hur dataskyddsförordningen påverkar vår verksamhet och även sett till att vårt verktyg
håller en hög teknisk standard ur ett säkerhetsperspektiv. Dessutom har vi, för att minska de personuppgifter
som förekommer i verktyget, tillsett att inga styrelseledamöters, handelsbolagsdelägares,
kommanditdelägares eller komplementärers fullständiga personnummer förekommer i vårt verktyg. De enda
fullständiga personnummer som förekommer i verktyget är de som tillhör enskilda näringsidkare, eftersom
dessa även är firmans organisationsnummer.
Vi vill vara transparenta i hur vi ser på vår roll avseende behandling av personuppgifter och därför har vi
nedan sammanställt information såväl till bolag som använder eller överväger att använda tjänsten som till
individer som förekommer i vårt verktyg.
2.

Information till bolag

Med jämna mellanrum uppdaterar vi verktyget genom att ny information inhämtas. Eftersom det är Bisnis
Analys som bestämmer vilken information som ska hämtas, varför den ska hämtas, bearbetar informationen
genom verktygets olika funktioner och inte utför detta på kundernas uppdrag utan för att kunna tillhandahålla
verktyget till kunderna, är Bisnis Analys att betrakta som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
förekommer i verktyget.
Bisnis Analys kunder har normalt sina egna anledningar att granska och jämföra den företagsdata som finns
i verktyget. Detta innebär att även Bisnis Analys kunder blir personuppgiftsansvariga för den behandling som
de vidtar med personuppgifterna, t.ex. om en lista extraheras från verktyget eller liknande. Bisnis Analys och
kunden blir därmed separat personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vardera parten ansvarar för lagligheten
i det som parten väljer att göra med personuppgifterna.
På grund av ovanstående är det inte nödvändigt att Bisnis Analys tecknar ett s.k.
”personuppgiftsbiträdesavtal” med sina kunder. För att undvika otydligheter har vi valt att klargöra detta i
våra allmänna villkor.
3.

Information till individer som förekommer i Bisnis Analys verktyg

Om du är styrelseledamot, handelsbolagsdelägare, kommanditdelägare eller komplementär i ett svenskt bolag
förekommer du troligen i vårt system. Detta gäller även om du är enskild näringsidkare. Detta gör du för att
vi regelbundet inhämtar information från olika källor med information om Sveriges samtliga bolag och
enskilda näringsidkare. Vi behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifterna”) för att kunna
tillhandahålla vår tjänst, dvs. en plattform för svensk företagsdata, till våra kunder (”Ändamålen”). Bisnis
Analys Sverige AB, 556989-2275, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av Personuppgifterna.
För enskilda näringsidkare består Personuppgifterna av namn, organisationsnummer (dvs. personnummer),
adress, datum då näringsidkaren registrerade sig hos Bolagsverket och i vissa fall telefonnummer. För övriga
individer består Personuppgifterna av namn, födelsedatum, bolag, position i bolagsstyrelse och adress. Bisnis
Analys kommer endast att använda Personuppgifterna för att uppnå Ändamålen.
Den legala grunden för vår behandling av Personuppgifterna är en så kallad ”intresseavvägning” enligt artikel
6.1 (f) i dataskyddsförordningen. Att vi valt att förlita oss på denna beror på vårt legitima intresse att
tillhandahålla en komplett tjänst med bland annat företags- och branschrapporter och möjligheter till
jämförelser och segmenteringar bland bolagen, i vilken det även är relevant att ha information om
styrelseledamöter och andra personer som förekommer i det svenska näringslivet. I huvudsak mot bakgrund
av att alla personuppgifter vi behandlar är åtkomliga genom offentliga register och på flera webbplatser med

utgivningsbevis, att vi valt att maskera de fyra sista siffrorna i samtliga personnummer utöver de som tillhör
enskilda näringsidkare och att vi utgått från att affärsverksamheter gärna vill ha så mycket exponering som
möjligt har vi bedömt att vi har ett tillräckligt tungt vägande och legitimt intresse för att få behandla
Personuppgifterna. Om du som registrerad individ inte vill förekomma i vårt verktyg kan du invända mot
detta genom att använda kontaktuppgifterna nedan.
Bisnis Analys gör huvudsakligen Personuppgifterna tillgängliga för användare av verktyget. Bisnis Analys
kan även komma att dela Personuppgifterna med de tredje parter som Bisnis Analys anlitar för att uppnå
Ändamålen, vilket kan vara t.ex. för extern lagring. En sådan tredje part kan vara belägen i ett land utanför
EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer
överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i dataskyddsförordningen. Dessa
standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/transfer/.
Bisnis Analys kommer att behandla Personuppgifterna så länge du är registrerad hos Bolagsverket som
styrelseledamot, handelsbolagsdelägare, kommanditdelägare eller komplementär eller enskild näringsidkare.
Vid jämna mellanrum uppdateras vår information och ersätter då tidigare hämtade Personuppgifter. När detta
sker kan vi komma att behålla Personuppgifterna under en kortare period av säkerhetsskäl. Detta är dock
aldrig längre än 12 månader, varefter de ersatta Personuppgifterna raderas.
Om du förekommer i verktyget och har några frågor avseende Bisnis Analys behandling av
Personuppgifterna, bör dessa ställas till vår e-mailadress gdpr@bisnisanalys.se. Dessa kontaktuppgifter kan
även användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa
rättigheter är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon
åtgärd. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen inkluderar:
•

Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till
Personuppgifterna samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår
av detta dokument.

•

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har du rätt att få dina Personuppgifter
rättade om de är felaktiga samt att komplettera dem om de är ofullständiga.

•

Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen
rätt att få Personuppgifterna raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.

•

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 i
dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

•

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut
Personuppgifterna (eller 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 du rätt att invända mot
särskilda personuppgiftsbehandlingar, t.ex. det faktum att du förekommer i vårt verktyg.

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

