Sekretesspolicy
Gäller från 30/04/2021, senaste uppdatering 04/2021.
Den här sekretesspolicyn beskriver hur Quinyx AB och våra dotterbolag (kallas sammantaget för ”Quinyx”, ”vi”,
”oss” eller ”vår”) hanterar sekretess i samband med webbplatsen www.quinyx.com och andra webbplatser vi
äger eller kontrollerar och som innehåller länkar till den här sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn gäller även
kontaktpersoner på företag som är kunder eller potentiella kunder till oss samt personer som deltar på våra
evenemang (kallas sammantaget för ”Tjänsten”), och personernas rättigheter och tillgängliga valmöjligheter
gällande sin information.
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Personuppgiftsansvarig och dataskyddsansvarig
Quinyx AB är personuppgiftsansvarig i relation till de av dina personuppgifter som täcks av den här
sekretesspolicyn i enlighet med den europeiska dataskyddslagstiftningen. Den här sekretesspolicyn beskriver
Quinyx och dess roll som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Quinyxs roll som
personuppgiftsbiträde regleras av gällande avtal kring databehandlingen med respektive personuppgiftsansvarig.
Quinyx har utsett en dataskyddsansvarig som du kan kontakta på adressen dpo@quinyx.com.

De personuppgifter vi samlar in
Information du anger för oss. Här är några exempel på personuppgifter du anger för oss inom ramen för
Tjänsten eller på annat sätt:

● Arbetsrelaterade och privata kontaktuppgifter, till exempel förnamn och efternamn, e-postadress och
fysisk adress, telefonnummer, befattning och företagsnamn.
●

Profilinformation, till exempel det användarnamn och lösenord du använder för att skapa ett konto hos
oss, ditt foto, dina intressen och inställningar.

● Registreringsinformation, till exempel information relaterad till en tjänst, ett konto eller det evenemang
du registrerar dig för.

● Feedback eller korrespondens, till exempel information du anger när du kontaktar oss online med frågor,
feedback eller i andra syften.
●

Demografisk Information, till exempel ort, område, land, postnummer och ålder.

●

Finansiell information, till exempel bankkontonummer och betalkortsnummer.

●

Transaktionsinformation, till exempel information om betalningar till och från dig och annan information
om produkter eller tjänster du har köpt från oss.

●

Användningsinformation, till exempel information om hur du använder Tjänsten och interagerar med
oss, inklusive information om innehåll du laddar upp till webbplatserna eller skickar till oss på annat sätt
samt information du anger när du använder Tjänstens interaktiva funktioner.

● Annan information som vi samlar in och som inte uttryckligen nämns här, men som vi använder i
enlighet med sekretesspolicyn eller på annat sätt som vi meddelar när vi samlar in informationen.
Information vi samlar in från sociala medier. Vi driver företagssidor på sociala medier som Facebook, LinkedIn,
Twitter, Google, YouTube, Instagram och andra tredjepartsplattformar. När du besöker eller interagerar med våra
sidor på sådana plattformar är det plattformsleverantörens sekretesspolicy som reglerar hur dina
personuppgifter samlas in, används och behandlas. Du eller plattformen kan ge oss tillgång till information via
plattformen, och vi behandlar sådan information i enlighet med den här sekretesspolicyn.
Information vi samlar in från annan tredje part. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från andra
tredjepartskällor. Ett av våra partnerföretag kan till exempel dela dina kontaktuppgifter med oss om du har
angett att du vill ha mer information om våra produkter och tjänster, eller vilka produkter och tjänster vi
erbjuder. Vi kan ta emot personuppgifter om dig från annan tredje part, till exempel marknadsföringspartner
eller offentligt tillgängliga källor och dataleverantörer.
Cookie-filer och annan information som samlas in automatiskt
Vi, våra tjänsteleverantörer och affärspartner kan logga information om dig, din dator eller mobilenhet och
eventuella aktiviteter i samband med Tjänsten automatiskt. Den information som kan samlas in automatiskt är
bland annat datorns eller den mobila enhetens operativsystem, versionsnummer, tillverkare och modell,
enhets-id (som Google Advertising ID eller Apple ID for Advertising), webbläsare, skärmupplösning, IP-adress,
webbplatsen du besökte innan du kom till vår webbplats, allmän platsinformation som ort eller geografiskt
område samt information om hur du använder Tjänsten, till exempel vilka sidor och skärmar du visar, hur lång tid
du tillbringar på respektive sida, hur du navigerar mellan sidor och skärmar, vilka aktiviteter du utför på sidor och
skärmar, visningstider och sessionslängd. Våra tjänsteleverantörer och affärspartner kan samla in den här
sortens information över tid och via tredje parts webbplatser och mobilappar.
På våra webbplatser samlas den här informationen in med hjälp av cookie-filer, webbläsarlagring (kallas även för
lokalt lagrade objekt, eller LSO:er), webbfyrar och liknande teknik. Våra e-postmeddelanden kan också innehålla
webbfyrar.

Så använder vi dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter i följande syften, och på andra sätt som anges i den här sekretesspolicyn eller
när informationen samlas in:
Till att driva Tjänsten. Vi använder dina personuppgifter i syfte att:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tillhandahålla, driva och förbättra Tjänsten
tillhandahålla information om våra produkter och tjänster
upprätta och bibehålla din användarprofil för Tjänsten
sköta Tjänstens säkerhetsfunktioner, som att skicka e-postmeddelanden eller SMS med säkerhetskoder
och att komma ihåg vilka enheter du har loggat in från
hantera kommunikation om Tjänsten, bland annat genom att skicka meddelanden, uppdateringar,
säkerhetsvarningar och information om support och administration till dig
hantera kommunikation om de evenemang eller tävlingar du deltar i
bättre förstå dina behov och intressen, och att kunna personanpassa din upplevelse av Tjänsten och vår
kommunikation
ge support för och underhålla Tjänsten
svara på dina frågor och din feedback.

För forskning och utveckling. Vi analyserar hur Tjänsten används i syfte att förbättra den och utveckla nya
produkter och tjänster, bland annat genom att studera användarnas demografi i relation till Tjänstens
användning.
Till att skicka marknadsföring och information om kampanjer. Vi kan skicka Quinyx-relaterad marknadsföring i
den mån det är tillåtet enligt gällande lag. Du kan välja att avstå från vår marknadsföring och
kampanjinformation. Hur du gör beskrivs i avsnittet Välja bort marknadsföring nedan.
Till att visa annonser. Vi samarbetar med olika marknadsföringspartner om att visa annonser för Tjänsten. De
här annonserna levereras via våra marknadsföringspartner och kan vara inriktade baserat på hur du använder
Tjänsten eller dina onlineaktiviteter på annat håll. Du kan läsa mer om de valmöjligheter du har när det gäller
annonser i avsnittet ”Riktad marknadsföring online” nedan.
Till att följa lagen. Vi använder dina personuppgifter på det sätt vi anser nödvändigt för att följa gällande
lagstiftning, lagenliga förfrågningar och bistå i juridiska processer, till exempel när juridiska myndigheter begär ut
handlingar.
Till efterlevnad, att motverka bedrägerier och förbättra säkerheten. Vi kan använda dina personuppgifter och
dela dem med rättsväsende, myndigheter och privata aktörer om vi anser det nödvändigt för att: (a) skydda våra,
dina eller andras rättigheter, sekretess eller egendom (inklusive att göra och bestrida juridiska anspråk); (b)
tillämpa de regler och villkor som reglerar Tjänsten och (c) skydda mot, utreda och motverka bedrägliga, skadliga,
obehöriga, oetiska eller olagliga aktiviteter.
Med ditt samtycke. I vissa fall kan vi be om särskilt tillstånd att samla in, använda eller dela dina
personuppgifter, till exempel när det är nödvändigt enligt gällande lag.
Till att generera anonymiserade data. Vi kan använda personuppgifter om dig och andra personer till att
generera anonymiserade datauppsättningar. Vi anonymiserar dina personuppgifter genom att ta bort den
information som gör att du kan identifieras personligen. Vi kan använda sådana anonymiserade data och dela
dem med tredje part i egna lagenliga syften, till exempel att analysera och förbättra Tjänsten och marknadsföra
vår verksamhet.

Vi använder oss av Hotjar för att få bättre förståelse kring våra användares behov och kunna
optimera Tjänsten och vår miljö.
Du kan läsa mer i avsnittet ”About Hotjar” (Om Hotjar) på Hotjars supportwebbplats .
Automatiserad beslutshantering och profilering. Vi kan använda oss av dina personuppgifter i automatiserat
beslutsfattande kring vissa tjänster och produkter. Tjänsten kan till exempel rekommendera schemaläggning
baserat på dina tidigare val. Du kan begära manuell granskning av tillförlitligheten hos automatiserade beslut du
är missnöjd med och begränsa eller bestrida sådant automatiserat beslutsfattande genom att kontakta oss på
adressen dpo@quinyx.com.

Juridisk grund till behandlingen
Vi använder endast dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vår juridiska grund till behandlingen av
personuppgifter som beskrivs i den är sekretesspolicyn anges i tabellen nedan.
Behandlingens syfte (klicka på länken för
mer information)

Juridisk grund

Detaljerna kring respektive syfte nedan
anges i avsnittet ovan med rubriken ”Så
använder vi dina personuppgifter”.
Till att driva Tjänsten

● Till att administrera evenemang och
tävlingar
● För forskning och utveckling
● Till att skicka marknadsföring och
information om kampanjer
● Till att visa annonser
● Till att hantera rekrytering och behandla
jobbansökningar
● Till efterlevnad, att motverka
bedrägerier och förbättra säkerheten
● Till att generera anonymiserade data
Till att följa lagen
Med ditt samtycke

Behandlingen krävs för att fullgöra vårt avtal om att
tillhandahålla Tjänsten och utföra de åtgärder du efterfrågar
innan du registrerar dig för Tjänsten. Om vi inte har något avtal
med dig behandlar vi dina personuppgifter utifrån vårt legitima
intresse av att tillhandahålla den Tjänst du använder och
efterfrågar.

De här aktiviteterna utgör vårt legitima intresse. Vi använder
inte dina personuppgifter i de här syftena om vårt intresse vägs
upp av hur användningen skulle påverka dig (såvida vi inte har
ditt tillstånd eller på annat sätt är tvingade eller auktoriserade
enligt lag).

Behandlingen krävs för att uppfylla våra juridiska åtaganden.
Behandlingen bygger på ditt samtycke. Där vi förlitar oss på ditt
samtycke har du även när som helst möjlighet att återkalla det
på det sätt som anges när du ger samtycket, eller i Tjänsten.

Användning i nya syften. Vi kan använda dina personuppgifter i syften som inte beskrivs uttryckligen i den här
sekretesspolicyn där sådan användning är tillåten enligt gällande lag och där anledningen är förenlig med vårt

ursprungliga syfte för att samla in personuppgifterna. Om vi behöver använda dina personuppgifter i ett
orelaterat syfte så meddelar vi dig och förklarar den aktuella juridiska grunden.

Så delar vi dina personuppgifter
Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i följande situationer eller på de
sätt som beskrivs i sekretesspolicyn:
Koncernföretag. Vi kan dela dina personuppgifter med vårt moderbolag, våra dotterbolag och andra
koncernföretag i syften som är förenliga med den här sekretesspolicyn.
Tjänsteleverantörer. Vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartsföretag och utomstående personer som
tillhandahåller tjänster för vår räkning eller som hjälper oss att driva Tjänsten (som kundtjänst, värdtjänster,
analystjänster, e-postleverantörer, annonsföretag och databastjänster). Sådana tredjepartsföretag får bara
använda dina personuppgifter enligt våra instruktioner och på ett sätt som är förenligt med den här
sekretesspolicyn, och de får inte använda eller sprida informationen om dig i några andra syften.
Tredjepartsplattformar och sociala nätverk. Om du har aktiverat funktioner som ansluter Tjänsten till en
tredjepartsplattform eller ett socialt nätverk (till exempel genom att logga in i tjänsten med ett tredjepartskonto,
ange din API-nyckel eller liknande åtkomsttoken för Tjänsten hos tredje part eller på att sätt länka ditt konto för
Tjänsten med en annan tjänst från tredje part) så kan vi dela de personuppgifter du godkänner att vi delar. Vi har
ingen kontroll över hur tredje part använder dina personuppgifter.
Professionella rådgivare. Vi kan dela dina personuppgifter med professionella rådgivare som jurister, bankirer,
revisorer och försäkringsagenter om det behövs inom ramen för de professionella tjänster vi använder oss av.
Efterlevnadssyfte, att motverka bedrägerier och förbättra säkerheten. Vi kan dela dina personuppgifter i
efterlevnadssyfte, för att motverka bedrägerier och förbättra säkerheten enligt beskrivningen ovan.
Överlåtelse av verksamheten. Vi kan sälja, överföra eller på annat sätt dela hela eller delar av vårt företag och
våra resurser, inklusive dina personuppgifter, i samband med en affärstransaktion (eller potentiell
affärstransaktion) som en avyttring, sammanslagning, konsolidering, ett förvärv, en omorganisation eller
försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs eller likvidation. I sådana fall vidtar vi rimliga åtgärder för att
mottagaren ska fortsätta att följa den här sekretesspolicyn.

Kvarhållning
Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla syftet som uppgifterna samlades in för, inklusive
att uppfylla juridiska krav, redovisningskrav och rapportkrav, att driva eller bestrida juridiska anspråk och att
förhindra bedrägerier.
När vi fastställer en lämplig kvarhållningsperiod beaktar vi mängden personuppgifter, deras natur och hur
känsliga de här, den potentiella risken eller skadan om personuppgifterna skulle spridas eller användas
obehörigt, i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppfylla syftet på något annat sätt samt
gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om specifika kvarhållningsperioder här.
Vissa data anonymiseras och används till att utveckla tjänster. Om du väljer att inte längre ta emot någon
kommunikation alls från oss används inte längre dina personuppgifter i det syftet.

Dina rättigheter och valmöjligheter
Dina rättigheter

Du kan be oss att vidta följande åtgärder i relation till de personuppgifter vi lagrar om dig:
●
●
●
●
●
●

Få tillgång. Att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig åtkomst till de
uppgifter vi lagrar.
Korrigera. Att uppdatera eller korrigera felaktigheter i dina personuppgifter.
Ta bort. Att ta bort dina personuppgifter.
Överföra. Att överföra en maskinläsningsbar kopia av dina personuppgifter till dig eller en tredje part du
utser.
Begränsa. Att begränsa hur dina personuppgifter behandlas.
Bestrida. Att bestrida hur vi tillämpar våra legitima intressen som grund till en bearbetning av dina
personuppgifter som påverkar dina rättigheter.

Du kan skicka sådana förfrågningar via e-post till dataprivacy@quinyx.com, du kan kontakta vår
dataskyddsansvariga representant på adressen dpo@quinyx.com eller skicka förfrågningen via fysisk post till
adressen nedan. Vi kan begära specifik information från dig i syfte att bekräfta din identitet och tillgodose din
förfrågan. Gällande lagstiftning kan ange att vi får neka din förfrågan eller att vi inte tillåts utföra den. Om vi
nekar din förfrågan anger vi orsaken till det om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
Om du vill skicka ett klagomål kring hur vi använder dina personuppgifter eller hur vi har hanterat en förfrågan
gällande dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvariga representant på adressen
dpo@quinyx.com, eller så kan du använda kontaktuppgifterna som anges nedan. Du hittar din
dataskyddsmyndighet här.
Dina valmöjligheter
Här kan du läsa mer om vilka valmöjligheter du har i olika situationer.

Säkerhetsmetoder
Säkerheten för dina personuppgifter är av högsta vikt för oss. Vi använder ett antal organisationsmässiga,
tekniska och fysiska skydd för de personuppgifter vi samlar in. Du kan läsa mer om vår informationssäkerhet i
relation till Tjänsten på den här länken:
https://enjoy.quinyx.com/hubfs/iGoMoon2017/PDFs/Quinyx_Information_Security.pdf?t=1523976583623. Vi
kan ändra hur vi hanterar informationssäkerheten efter eget gottfinnande och utan förvarning.

Internationell dataöverföring
Vårt huvudkontor är beläget i Sverige och vi har lokalkontor i USA. Dessutom har vi tjänsteleverantörer i USA och
andra länder, och dina personuppgifter kan komma att överföras till USA eller andra platser utanför ditt område
eller land, där sekretesslagstiftningen kanske inte är lika strikt som där du bor.
Om vi överför dina personuppgifter utanför Europa till ett land som EU-kommissionen inte anser ha ett tillräckligt
skydd för personuppgifter så gäller följande för överföringen:
● om mottagaren åtar sig att följa våra standardklausuler eller bindande företagsregler
● om personen som personuppgifterna gäller ger sitt samtycke
● om överföringen på annat sätt är förenlig med gällande EU-lagstiftning.
Du kan kontakta oss om du vill veta mer om vilka specifika mekanismer vi använder oss av när vi överför dina
personuppgifter utanför Europa.

Minderåriga
Tjänsten är inte avsedd för personer under 16 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter om sådana
personer. En förälder eller målsman som uppmärksammar att en minderårig har tillhandahållit sin information
utan samtycke ska kontakta oss. Vi tar bort sådan information från våra system så snart det är praktiskt möjligt.
Föräldrar som har ytterligare frågor får gärna kontakta oss.

Dina rättigheter till sekretess i Kalifornien
Enligt California Civil Code avsnitt 1798.83 så har invånare i Kalifornien rätt att be oss om ett meddelande som
identifierar vilka kategorier av personuppgifter vi delar med våra koncernföretag och tredje part i
marknadsföringssyfte, och att tillhandahålla kontaktuppgifter till sådana koncernföretag och sådan tredje part.
Om du bor i Kalifornien och vill ha en kopia av det här meddelandet kan du skicka en skriftlig förfrågan via post
till Quinyx AB (556704-4580), Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, Sweden. Du måste ange frasen ”Your California
Privacy Rights” (Dina rättigheter till sekretess i Kalifornien) i din förfrågan samt namn, adress, ort, delstat och
postnummer. Vi ansvarar inte för meddelanden som inte märks upp eller skickas på rätt sätt eller som inte
innehåller fullständig information.

Ändringar av den här sekretesspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i den här sekretesspolicyn. Om vi gör betydande
ändringar i sekretesspolicyn så meddelar vi dig genom att uppdatera sekretesspolicyns datering och publicera
den i Tjänsten. Vi kan även meddela eventuella ändringar på annat sätt om vi tror att du enklare tar del av
informationen där, till exempel via e-post (om du har ett konto där vi har tillgång till dina kontaktuppgifter) eller
något annat sätt via Tjänsten.

Kontakta oss
Skicka eventuella frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn eller våra metoder till
dataprivacy@quinyx.com. Du kan också skicka fysisk post till:
Quinyx AB (556704-4580)
Vattugatan 17
111 52 Stockholm, Sweden

