INTEGRITETSPOLICY
Behandlingen av personuppgifter:
Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om Koster Marin ABs behandling av dina
personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med de krav som uppställs i
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (även kallad GDPR men hädanefter
”dataskyddsförordningen”).
Personuppgiftsansvar:
Koster Marin AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av eventuella personuppgifter på
denna webbplats. Har ni frågor angående Koster Marin vänligen kontakta oss för mer information.
Kontaktinformation hittar ni på vår kontaktsida.
När sker behandling av personuppgifter?
Koster Marin AB behandlar dina personuppgifter när du:
•
•
•
•

blir kund hos oss
är anställd av oss
söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss och/eller
söker kontakt med oss i övrigt

Registrerade uppgifter:
I samtliga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Koster Marin ABs strävan är att
inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information,
till exempel ditt personnummer i en arbetsansökan eller uppgifter om att du är allergiker, förutsätter
vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
Ändamålet med behandlingar av personuppgifter:
När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, gör
beställningar/bokningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för
det ändamål för vilka du lämnat dem.
Utlämnande av personuppgifter:
Vid beställningar och förfrågningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att
lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Koster Marin AB, i den
utsträckning det krävs för att administrera den tjänst vi ska tillhandahålla. Detta gäller även när du
söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli
kontaktad av oss.
I samtliga ovan nämnda situationer är Koster Marin AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer
som Koster Marin AB använder sig av är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdet måste
lämna garantier att denne ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
efterleva de krav som ställs enligt dataskyddsförordningen avseende dina rättigheter.
Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller
myndighetsbeslut.
Hur länge finns uppgifterna kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Dina
kontaktuppgifter kan finnas kvar i vårt klientregister för informationsändamål även efter det att
kundförhållandet/anställningsförhållandet har upphört till dess att du meddelar att uppgifterna ska
tas bort under förutsättning att vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag.
Dina rättigheter
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som
Koster Marin AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du ska i sådant fall
begära detta skriftligen till Koster Marin AB (kontaktinformation hittar ni på vår kontaktsida). Vi
kommer att besvara din begäran inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet.
För att skydda dig och dina personuppgifter kommer Koster Marin AB inte att lämna ut uppgifterna
till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din

begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick. Om du anser att en
uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till oss och skriftligen begära ändring.
Länkar
På www.kostermarin.se förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa
webbplatser.

