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Personuppgiftspolicy
Denna policy informerar dig om hur Medicon Village Fastighets AB (“vi”) behandlar
personuppgifter.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Vi kommer att
teckna avtal med alla organisationer som har sin personal på företagsparken för att
behandla generella personuppgifter (rättslig grund 1 i tabellen nedan). Det finns fyra
olika kategorier av personer som vi behandlar personuppgifter för;
- Våra anställda
- Medlemmar
- Fysiska besökare (som besöker företagsparken)
- Digitala besökare (av vår externa hemsida)
Kategorier av personuppgifter och syfte

Vi hanterar enbart personuppgifter som vi behöver och för de syften som listas nedan.
Vi hanterar inga särskilda kategorier av personuppgifter (artikel 9).
Syfte
Kategorier (exempel)
Vem
Rättslig
grund
Tillträde till
Namn, kontaktuppgifter, Alla medlemmar och
1
byggnader
personnummer, foto
anställda
Koppling av
Namn, kontaktuppgifter, Alla medlemmar och
1
inkommande
byggnad/våning
anställda
samtal
Tillträde till
Namn, kontaktuppgifter, Anställda och
1
låsta rum
personnummer
medlemmar som har
låsbara rum
Kontakt
Namn, kontaktuppgifter Alla medlemmar och
1
(krishantering
anställda
mm)
Avtalshantering Namn, kontaktuppgifter Medlemsorganisationers 1
(hyresavtal
firmatecknare och
m.m)
kontakter
Intern
Namn, kontaktuppgifter, Alla medlemmar och
1
kommunikation1 foto,
anställda
användarnamn/lösenord,
ip-address
Övervakning,
Registreringsnummer,
Alla som passerar
2
huvudentré
bil
huvudentré med bil
Extern
Namn, kontaktuppgifter, Alla som använder
3
kommunikation ip-address
hemsidans
kontaktformulär
Catering och
Namn, kontaktuppgifter, Alla som använder
4
bokning av rum externa meddelanden
denna service

1

Se nedan, specifik information om vad som gäller för Village Inn

Rättslig grund

1. I enlighet med upprättade personuppgiftsbiträdesavtal, eller som del av
arbetsgivaransvaret
2. Berättigade intressen (artikel 6 f)
3. Samtycke (artikel 6 a)
4. Avtal med den registrerade. Medicon Village Fastighets AB och Cuisine
Medicine har ett gemensamt personuppgiftsansvar.
Säkerhet och gallring

Personuppgifter kommer att raderas inom 90 dagar från det att vi får information om
att medlem flyttat ut från företagsparken, om det inte finns annan rättslig grund att
fortsätta behandla personuppgift. Där samtycke är rättslig grund ges den registrerade
möjlighet att återkalla sitt samtycke och personuppgifter kommer att raderas inom 90
dagar.
Se nedan för specifik gallringspolicy avseende Village Inn.
Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig
åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller
skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig
säkerhetsnivå.
Vi åtar oss att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål
om Medicon Village Fastighets AB informeras, eller annars blir medveten om felaktig
information.
På begäran informerar vi den registrerade om vilka personuppgifter som behandlas av
Medicon Village Fastighets AB.
Medicon Village Fastighets AB använder en säker server där dina personuppgifter
behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen.
Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom
organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Medicon Village Fastighets AB, eller där det är relevant, Personuppgiftsbiträdet,
kommer enbart att transferera personuppgifter till tredje land om mottagare av
personuppgifter uppfyller de krav som Dataskyddsförordningen ställer.
Personuppgiftsbiträden

Vi har tecknat avtal med samtliga biträden som hanterar personuppgifter för vår
räkning, för att säkerställa att de också efterlever Dataskyddsförordningen.
Cookies

På vår externa hemsida (Mediconvillage.se) använder vi cookies för att ge en mer
användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att
användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller
förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din
dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa
fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP adress.

Village Inn

Som medlem hos oss får du tillgång till Village Inn, ett system som ger dig möjlighet
att skapa ditt eget innehåll. Du kan också välja att innehållet ska visas på vår externa
hemsida (mediconvillage.se). För att ge denna möjlighet behöver vi behandla fler
personuppgifter.
Den här delen av personuppgiftspolicyn gäller om du väljer att skapa och ändra
innehåll på Village Inn.
Ditt ansvar

När du skapar innehåll på Village Inn är det ditt ansvar att tillse att du inte bryter mot
några lagar eller förordningar. När det är relevant ska du se till att ha samtycke för de
uppgifter du publicerar.
Vårt ansvar

Vi kommer att ta bort innehåll som är äldre än 12 månader, om det inte är sådant
innehåll där användare kan ändras (t.ex. profiladministratör).
Förutom det innehåll du publicerar, behandlar vi bara IP-adress.
Rätten att bli bortglömd

Om du vill använda din rätt att bli bortglömd, skicka mejl till info@mediconvillage.se
Och vi kommer att ta bort information du skapat, som det beskrivs ovan.

