Policy för hantering av personuppgifter och cookies
1. Allmänt
Passion Lab AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i
enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer och regelverk. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Passion Lab används endast
för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Passion
Lab sker i enlighet och tillämpning av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Genom att gå in på https://www.passionlab.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av
personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. Policyn omfattar även andra
av Passion Lab ägda digitala plattformar.
För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor.
Ansvariga för hemsidan är Passion Lab AB, med org.nr. 556626-2845. För kontakt och frågor vänligen
skicka e-post till info@passionlab.se.
2. Cookies
En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du
godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Passion Lab använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som
har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du
accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådana
cookie-filer som har placerats hos dig.
Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för
att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende
på https://www.passionlab.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser.
3. Behandling av Personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du skickar
e-post till oss, anmäler dig till nyhetsbrev samt söker jobb hos oss (särskild information om personuppgiftsbehandling samt medgivande finns på www.passionlab.teamtailor.com när du söker jobb via våra digitala
plattformar).
Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Om
du anmäler dig till nyhetsbrevet kommer uppgifterna även att användas i samband med hanteringen av
utskick.
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt
felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.
Om du bedömer att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har du även rätten att lämna i ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen), behörig
tillsynsmyndighet.
Personuppgiftsansvarig är Passion Lab AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en
begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@passionlab.se
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4. Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Passion Lab AB eller våra uppdragsgivare och samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att
använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Passion Labs godkännande i förväg.
All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.
5. Externa länkar och tredjepartsplattformar
Denna integritetspolicy gäller för information som Passion Lab AB behandlar om dig inom ramen för våra
digitala plattformar. Passion Labs digitala plattformar kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta
del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella
sidan.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook eller andra sociala medieplattformar), kan Passion Lab komma att ta
emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av
densamma.
6. Säkerhet till skydd för personuppgifter
Passion Lab AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig, åtkomst, ändring,
spridning eller förstörelse.
7. Ändring av denna integritetspolicy
Passion Lab AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste
versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Passion Lab ABs webbsida.
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