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Detta dokument beskriver integritetspolicyn (“Integritetspolicy”) som är
tillämplig för YESbox Talent AB:s ("YESbox Talent") webb-baserade digitala
abonnemangstjänst "YESbox" (“Tjänst”) och riktar sig till:

de juridiska personer (“Kund”) som har godkänt och accepterat
Tjänstens användningsvillkor (i ett “Avtal”); och
de personer som genom sin anknytning med YESbox Talent:s Kund, t ex
som kund/konsument, anställd, student, konsult, partner, eller medlem,
har blivit tilldelat ett användarkonto för Tjänsten via Kunden; och
de personer som blivit inbjudna att svara på eller tillhandahålla
personligt relaterad information via en av Tjänstens funktioner, t ex
enkäter eller meddelanden, via YESbox Talent eller en Kund, men som
inte har blivit tilldelad något användarkonto för Tjänsten.

Integritetspolicyn specificerar hur YESbox Talent:s Tjänst samlar in, lagrar,
behandlar, behåller, använder, och delar personligt identifierbar information
("PII") för personer i enlighet med ovanstående beskrivningar.

Hantering av personligt identifierbar information regleras i svensk lagstiftning
genom "Dataskyddsförordningen" ("GDPR", "The General Data Protection
Regulation") och gäller i EU som helhet. Syftet med denna Integritetspolicy är att
ge berörda personer information om hur YESbox Talent och dess Tjänst lever upp
till GDPR:s lagar och direktiv. Om du anser att informationen i denna policy inte
är tillräcklig i detta avseende så kontakta YESbox Talent via
info@yesboxtalent.se. Vi välkomnar dina synpunkter.

Observera att denna Integritetspolicy bara avser Tjänsten som beskrivs ovan, den
avser inte YESbox Talent:s primära Internet-webbplats (www.yesboxtalent.se) och
avser heller inga andra webbplatser som eventuellt har länkat till detta
dokument.

1. Vilken information samlas in och lagras, hur samlas
den in, och varför?

YESbox Talent:s Kunder bestämmer vilken information de vill och behöver samla
in och lagra för de personer som ingår i Kundens persondatabas. Vilken typ av
information det innefattar beror på vilken funktionalitet i Tjänsten som Kunden
betalar för och hur de sedan använder denna funktionalitet.

YESbox Talent kräver av sina Kunder att de erhåller explicit juridiskt samtycke
från alla personer som de de vill samla in, lagra, behandla, behålla, använda, och
dela personligt identifierbar information om.

Vilken information samlas in och lagras, och varför?

Vilken typ av information som hanteras av YESbox Talent:s olika Kunder varierar,
men nedan följer exempel på sådan information och varför sådan information
hanteras.

Information som samlas in och lagras för att möjliggöra:

A. Personlig kommunikation på olika språk:

namn (förnamn, efternamn)
e-post adress(er)
telefonnummer, inklusive mobilnummer
ID:s/användarnamn för internettelefoni (t ex Skype),
direktmeddelanden (t ex WhatsApp)
bostads/affärsadress(er)
språkpreferens(er)

B. Segmentering, filtrering, och analys av åldergrupper och kön:

födelsedatum/år
kön
YESbox Talent tillåter inte insamling och lagring av fullständiga
personnummer.

C. Segmentering, filtrering, och analys av indelningar och klassificeringar
relaterat till Kundens specifika verksamhet och behov, t ex:

land, region, distrikt
företag, affärsenhet, avdelning, grupp
befattning, roll, anställningsår
skola, årskurs, skolklass, ämnesval

D. Personlig upplevelse av Tjänsten eller marknadsföring och kommunikation av
Kundens tjänster och produkter: Preferenser av olika slag som personen genom
explicit samtycke tillhandahållit Kunden.

E. Enkäter/undersökningar: Svar på flervalsfrågor- och påståenden, och öppna
kommentarer utifrån personens perspektiv. Tjänstens enkätfunktionalitet
behandlar alltid alla individers svar anonymt.

Hur samlas informationen in?

Informationen i punkterna A, B, C ovan skrivs in i eller importeras till Tjänsten av
Kunden eller av YESbox Talent som dess ombud och baseras på information som
Kunden redan har tillgänglig. Informationen i punkt D ovan skrivs in i eller
importeras till Tjänsten av Kunden eller av YESbox Talent som dess ombud och
baseras på information som Kunden redan har tillgänglig eller som Kunden
erhåller via kommunikation eller via enkäter. Informationen i punkt E erhåller
Kunden via svar på enkäter.

2. Vem har tillgång till informationen?

Följande personer/användare har tillgång till YESbox Talent:s Kunders databas
innehållande personlig information:

Kundens användare som auktoriserats för tillgång till persondatabasen
genom explicita behörighetsinställningar; och
YESbox Talent:s personal, konsulter, och samarbetspartners och som
har tillgång till Kundens databas i egenskap av ombud för Kunden
enligt Avtalet

3. Vem delas informationen med?

YESbox Talent delar överhuvdtaget inte någon information i sina Kunders
databaser med andra parter, detta är en av skyldigheterna som YESbox Talent har
i Avtalet med sina Kunder. Därför delas ingen personlig information av YESbox
Talent.

I vilken omfattning YESbox Talent:s Kunder delar personlig information i sin
databas i Tjänsten med andra parter har inte YESbox Talent insikt i och kan inte
uttala sig om, men i enlighet med Avtalet som YESbox Talent har med sina
Kunder så är Kunden skyldig att skydda integriteten och de lagliga rättigheterna
för användare och personer i allmänhet under gällande lagar och regler,
inklusive tillhandahålla en juridiskt adekvat integritetspolicy för sitt användande
av Tjänsten. Kontakta därför YESbox Talent:s Kund om du vill veta mer om hur
och i vilken omfattning de eventuellt delar din personliga information med andra
parter.

4. Hur länge behålls informationen?

YESbox Talent:s Kunders data, inklusive personlig information som denna
integritetspolicy behandlar, behålls i Tjänstens databaser tills dess Avtalet
mellan YESbox Talent och Kunden upphör (och därefter i max 10 dagar). Därefter
raderas Kundens data i sin helhet och därmed raderas också all personlig
information.

5. Hur kan du erhålla en kopia på den personliga
information som Tjänsten innehåller om dig eller hur
kan du få information raderad?

Om du vill ha en kopia på, eller radera, den personliga information som YESbox
Talent:s Kund hanterar för dig, så kontakta Kunden. Om du inte vet hur du ska
kontakta Kunden så hör av dig till YESbox Talent via e-post
info@yesboxtalent.se så får du assistans med att kontakta dem.

Om YESbox Talent:s Kund inte på ett tillfredsställande sätt vidtar de åtgärder du
begärt av dem, så hör av dig till YESbox Talent via e-post info@yesboxtalent.se
så hjälper YESbox Talent dig vidare med ärendet så att dina rättigheter enligt
GDPR tillgodoses.

6. Övrigt

Cookies

Tjänsten sparar en cookie i alla användares webbläsare när Tjänsten används.
Informationen i cookien inkluderar en unik användarsessionsidentitet (icke-
hänförbar till användarens personliga information) samt användarens
språkpreferens, men i övrigt sparas ingen information om användaren i cookien.




