
 

 

 

 

    

 

 

DINA RÄTTIGHETER 
 

I enlighet med GDPR har du rätt att ta del av de personuppgifter som 
Newsec behandlar om dig. Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du 
rätt att begära att få den rättad. Under vissa förutsättningar har du rätt att 
få personuppgifter raderade, att invända mot en behandling, att få 
åtkomsten till dina personuppgifter begränsad och att få uppgifter flyttade 
till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta gdpr-support@newsec.se för 
att få hjälp med detta. Om du vill ha ett registerutdrag kan du kontakta oss 
via post på den här adressen (märk kuvertet GDPR): 

Newsec 

Box 5365 

102 49 Stockholm 

 

Längre ner i detta dokument finner du mer information om dina rättigheter 
enligt dataskyddsförordningen. 
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De registrerades rättigheter 

När vi behandlar personuppgifter om registrerade personer, antingen på egen hand eller 
för andras räkning, har de registrerade personerna ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). Därför har vi antagit denna policy, som beskriver dina 
rättigheter om vi behandlar personlig information om dig. 

Du kan skicka en begäran om en av dina rättigheter till:  
 

Newsec 
Box 5365 
102 49 Stockholm 

När du skickar in en förfrågan, ange ditt fullständiga namn, signera brevet och ange 
företagsnamnet där du vill utöva dina rättigheter. 

När vi har mottagit din förfrågan kontrollerar vi att vi kan verifiera din identitet och om 
villkoren för att utöva rättigheterna är uppfyllda. Om så är fallet, kommer vi eller 
personuppgiftsansvarig, om inte vi är personuppgiftsansvarig, att se till att rättigheten blir 
uppfylld. 
 
Om du vill nyttja dina rättigheter är det i grunden kostnadsfritt. Begär du ytterligare kopior 
av uppgifterna kan vi dock ta ut en avgift. För förfrågningar som är uppenbart ogrundade 
eller orimliga, kan vi välja att antingen ta ut en avgift för att ge ut uppgifterna eller vidta 
den åtgärd som begärts, alternativt motsätta oss att följa begäran. Utövandet av dina 
rättigheter får inte heller bryta mot andras rättigheter och friheter, och vi kan därför 
motsätta oss att helt eller delvis uppfylla dina rättigheter om så är fallet.  

 

Rätt till att återkalla samtycke 

Du har rätt till att återkalla ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter är 
baserad på ditt samtycke. Vid ett sådant fall tar vi bort dina personuppgifter såvida det 
inte finns någon annan laglig grund för behandlingen (se även Rätt till radering). 
Återkallande av samtycke påverkar dock inte lagligheten av den behandling som vi redan 
har gjort på grundval av samtycket.  

 

Rätt till tillgång 

Du har rätt till att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, syftet med behandlingen, 
mottagare eller kategorier av mottagare som har eller kommer att få personuppgifterna, 
hur länge vi behåller personuppgifterna, eller vid fall då detta inte är möjligt, de kriterier 
som används för att bestämma tidsperioden, varifrån vi samlat in personuppgifterna om de 
inte samlats in från dig, information om automatiska beslut om vi använder sådana, samt 
information om överföring för behandling utanför EU eller EES och om nödvändiga 
garantier i samband med en sådan överföring.  

 

Rätt till Radering (Rätten att bli glömd) 

Du har rätt att kräva att dina personuppgifter raderas från oss om dina personuppgifter 
inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för, om vår behandling av 
personuppgifterna är baserad på ditt samtycke och du återkallar samtycket och det inte 
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finns en annan rättslig grund för behandlingen, om du uppger en legitim invändning mot 
behandling i samhällets eller andra människors intresse, om behandling görs för 
direktmarknadsföring, vid illegal behandling eller om borttagning följer av lokal lag. Du har 
emellertid inte rätt att kräva att personuppgifter tas bort från oss om behandling av 
personuppgifter krävs för att uppfylla ett avtal som du är part i, för att utöva rätten till 
yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi är skyldiga 
att följa enligt lokal lag, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga 
krav. 

 

Rätt till begränsning av behandlingen 

Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, om du bestrider 
riktigheten av personuppgifterna fram till dess att vi har fastställt om personuppgifterna är 
korrekta, om behandlingen är olaglig, men du istället för att vi raderar personuppgifterna 
vill att deras användning begränsas, om vi inte längre behöver personuppgifterna för 
ändamålen med behandlingen, men de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande 
eller försvara rättsliga anspråk, eller om du har invänt mot behandling i samhällets eller 
andras intressen, tills det har konstaterats att vederbörande intressen väger tyngre än 
dina intressen. I samband med en begränsning av behandling av personuppgifter, behandlar 
vi bara personuppgifterna, förutom lagring, med samtycke eller för att kunna fastställa, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att för att skydda en annan fysisk 
eller juridisk person eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.  

 

Underrättelseskyldighet 

Du har rätt att få information om alla mottagare som vi har lämnat ut eller delat dina 
personuppgifter med samt att varje mottagare meddelas rättelser, såsom korrigering, 
radering eller begränsning av dina personuppgifter, såvida detta inte visar sig vara omöjligt 
eller medför en oproportionell ansträngning. 

 

Rätt till dataöverföring (portabilitet) 

Du har rätt till att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, få ut de 
personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss, och du har rätt att överföra 
denna information till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen är baserad på 
samtycke eller på ett avtal och bearbetningen görs automatiskt. Om det är tekniskt möjligt 
har du också rätt att kräva att vi överför dina personuppgifter direkt till den andra 
personuppgiftsansvariga.  

 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som grundar sig på att 
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led av 
myndighetsutövning av den personuppgiftsansvariga, eller för ändamål som rör 
berättigade intressen. Därefter får personuppgifterna inte längre behandlas om vi inte kan 
visa avgörande berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, 
rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar 
av rättsliga anspråk. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina 
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personuppgifter för direkt marknadsföring när som helst, varpå personuppgifterna inte 
längre får behandlas för detta ändamål.  

 

Rätt att inte bli föremål för automatisk behandling 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart är baserat på automatisk 
behandling, inklusive profilering som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar 
dig. Detta gäller dock inte om beslutet är nödvändigt för att ingå eller fullborda ett avtal 
som du är part i, om beslutet är baserat på ditt samtycke eller om beslutet fattats i 
enlighet med lokal lag.  

 

Rätt till underrättelse vid personuppgiftsincident 

Du har rätt att bli underrättad om vi bryter mot våra regler för personuppgifter och denna 
incident innebär en hög risk för dina rättigheter och friheter. Denna rätt gäller dock inte om 
vi har tillämpat lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för personuppgifter 
som påverkas av överträdelsen, till exempel åtgärder som gör dina personuppgifter 
oläsbara för alla som inte har behörig åtkomst, om vi har genomfört ytterligare åtgärder 
som säkerställer att den höga risk för dina rättigheter sannolikt inte längre kommer att 
uppstå, eller om det skulle inbegripa oproportionell ansträngning. I det senare fallet ska 
istället allmänheten informeras eller liknande åtgärd vidtas genom vilken du informeras på 
ett lika effektivt sätt.  

 

Rätt till att lämna klagomål över behandlingen av dina personuppgifter 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling 
av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen.    

Klagomål görs genom att fylla i ett formulär på datainspektionen.se och som skickas med 
e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till: 

Datainspektionen  

Box 8114 

104 20 Stockholm 

 

Vi skulle uppskatta om även vi, i samband med att du framför ett klagomål till 
Datainspektionen, erhåller en kopia så att vi kan vara behjälpliga i ärendet. 

 

Revisionsdatum 20180607 

 

 


