
 

  

 

   
 

Integritetspolicy  

 

Vi på Develop Connections Göteborg Kommanditbolag, med organisationsnummer 969788-

4618 (nedan “Vi”, “Bolaget” eller Develop Connections”) värdesätter din integritet och arbetar 

strukturerat för att säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Develop Connections 

behandlar dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslagstiftning.  

 

Personuppgift 

En personuppgift är en upplysning som kan hänföras till en fysiskt levande person direkt 

eller indirekt. Exempel på sådan uppgift är namn, personnummer, telefonnummer och e-

postadress. 

 

Vilka uppgifter samlar Vi in och för vilket ändamål?  

För att kunna hantera uppdragsförfrågningar kommer vi behöva samla in Namn, e-

postadress och telefonnummer. Detta görs för att kunna kontakta dig som Uppdragsgivare 

och gå vidare med förfrågan till att träffa avtal om uppdrag. Uppgifterna lagras hos Develop 

Connections till dess att Uppdraget är klart eller till dess att kontakten avslutas i de fall inget 

avtal träffas. Som laglig grund tar Vi in ditt samtycke till hanteringen av personuppgifter för 

detta ändamål.  

 

För att kunna genomföra beställt uppdrag kommer vi behöva samla in Namn, e-postadress, 

telefonnummer samt ev. upplysningar i form av exempelvis anteckningar som du själv 

lämnar till oss. Uppgifterna lagras hos Develop Connections till dess att uppdraget och ev. 

uppföljning skett. Som laglig grund har vi fullgörande av avtalet.  

 

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster kommer vi behöva samla in e-

postadress. Vi kan komma att skicka ut utvärderingsblanketter via mail för att få kännedom 

om din upplevelse av vår tjänst och på så sätt förbättra den inför framtiden. Laglig grund: 



 

  

 

   
 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders 

berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Uppgifterna lagras 

hos Develop Connections till dess att det förflutit 24 månader från insamlandet.  

 

Hur inhämtar vi dina personuppgifter?  

Som huvudregel använder vi oss av de uppgifter du lämnar till oss. Det kan dock hända att 

vi tar in personuppgifter ifrån tredje part, exempelvis ifrån offentliga register. Vi sparar aldrig 

dina personuppgifter längre än vad som behövs för ändamålet. För mer specifik information 

om hur länge vi sparar varje uppgift, se under rubriken “Vilka uppgifter samlar vi in och för 

vilket ändamål?”.  

 

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?  

I de fall vi låter en extern aktör ta hand om hantering av den ekonomiska delen i Develop 

Connections, så som fakturering eller inkassoärenden, så kan denne komma att få tillgång 

till kontaktinformation till ansvarig person inom Uppdragsgivarens bolag. I andra fall delar vi 

inte med oss av dina personuppgifter till tredje part.  

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?  

Dina personuppgifter hanteras inom Sverige och vi vidtar alltid rimliga legala, tekniska och 

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas.  

 

Vad har du för rättigheter som registrerad?  

Du har rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter som vi behandlar. Vi vill att du ska 

känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi hanterar 

och för vilket syfte. Du är välkommen att kontakta oss för att veta vilka av dina 

personuppgifter som vi lagrar och för vilket ändamål.  

 

 



 

  

 

   
 

 

Om någon uppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära en rättelse. Kontakta 

oss med korrekt uppgift så ser vi till att ändra det snarast. Du har också rätt att komplettera 

om någon personuppgift inte är fullständig.  

 

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om:  

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller 

behandlats.  

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och 

ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 

• Du önskar att vi raderar personuppgifter som syftar till att marknadsföra oss direkt 

mot dig. 

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 

Det kan hända att vi nekar din begäran om vi har skäl till det enligt exempelvis gällande 

bokförings- och skattelagstiftning.  

Under följande förutsättningar kan du kräva dataportabilitet (få uppgifterna flyttade):  

• Dina personuppgifter bearbetas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal, 

• Du har lämnat uppgiften till Develop Connections, och 

• Utövandet av din rätt till dataportabilitet ska inte påverka en tredje parts fri- och 

rättigheter på ett negativt sätt. 

 

Ändringar i denna integritetspolicyn kan komma att göras med jämna mellanrum. Vår 

senaste version finns alltid på vår hemsida. Vi kommer dessutom upplysa dig om att vi har 

gjort ändringar genom mail.  

 

 



 

  

 

   
 

 

 

Vem kontaktar jag vid frågor?  

Du är alltid välkommen att kontakta Develop Connections vid frågor. Enklast når du oss 

genom kontaktinformationen nedan. Om du inte är nöjd kan du också vända dig till 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet  

 

Kontaktuppgifter  
 

 Develop Connections Göteborg Kommanditbolag, 969788-4618 
 
Postadress: 
Åvägen 24  
412 15, Göteborg  
Västra Götalands län 
 
e-post: caroline@develop-connections.se 
Telefonnummer: 0706367146 
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