
 

                                                 

Integritetspolicy 

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi att du känner dig trygg med vilka 

personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Denna integritetspolicy riktar sig till våra 

leverantörer, affärspartners, jobbsökare samt besökare på vår webbplats. 

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Leverantörer och affärspartners 

Commentor behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra 

leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att administrera vår relation med leverantören eller 

affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullföljande av avtal samt vårt berättigande 

intresse för att administrera våra relationer med leverantörer och affärspartners. Personuppgifterna 

som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller 

affärspartnern och därefter som längst 2 år efter det att avtalsförhållandet har upphört. 

När det gäller kontaktuppgifter som avser fakturor för tjänster och varor som köpts och sålts är den 

rättsliga grunden för behandling fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig 

förpliktelse, exempelvis bokföringslagen. Detta kan vara uppgifter som kontaktperson, adress, 

telefonnummer, e-post, fakturauppgifter och betalningsinformation. Personuppgifterna som används 

för detta ändamål sparas så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge 

det är nödvändigt för avtalet. 

 

Jobbsökande 

Commentor behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i 

samband med att du skickar in en ansökan till oss. Vi gör detta för att hantera din ansökan. Den 

rättsliga grunden för denna behandling är berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen. 

Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas under pågående rekryteringsprocess. För 

det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi begära ditt samtycke. 

Om du blir anställd hos oss sparas dina personuppgifter under pågående anställning. Om du ej blir 

anställd gallras dina uppgifter, förstörs och kastas när rekryteringsprocessen är avslutad. 

 

Besökare på webbplatsen 

Commentor kommer inte att samla in någon personlig identifierbar information om dig via den här 

webbplatsen om du inte har lämnat informationen till oss frivilligt. För att besvara dina frågor eller 

uppfylla en begäran från dig kan det vara nödvändigt att fråga efter personlig information. Vi kan 

använda den här informationen för att svara på en begäran från dig via brev, epost eller telefon. 

Syftet är då att uppfylla din begäran. 

När du besöker vår webbplats samlar vi med automatik in webbstatistik som innehåller: 

 Land 

 Stad 



 Region 

 Postnummer 

 ISP/organisation 

 Referent 

 IP-nummer 

 Antal besök 

 Sidvisningar 

 Total besökstid 

 Senaste besökets längd 

 Datum för första besöket 

 Operativsystem 

 Webbläsare 

Detta gör vi för att ta fram statistik över hur många som besöker vår webbplats. Den rättsliga 

grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att utveckla och förbättra vår webbplats. 

Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas. 

 

Vem delar ni mina personuppgifter med? 

Commentor kan dela dina personuppgifter till myndigheter om ett sådan utlämnade föreskrivs enligt 

lag. Vi kan även dela med affärspartners vid behov och efter intresseavvägning. 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

 

Dina rättigheter 

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om 

dig.  

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig 

för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att 

omedelbart radera delar av din data. 

Du har rätt att återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling. 

 

Personuppgiftsansvarig  

Commentor AB, 556229-3042, Fältspatvägen 4, 224 78  Lund, är personuppgiftsansvarig för 

behandlingen av dina personuppgifter. Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om 

du vill utnyttja dina rättigheter når du oss lättast på info@commentor.se 

 

Ändringar i integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid senaste versionen 

på webbplatsen. 
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