ORCANA INTEGRITETSPOLICY
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en
ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU 25 m aj 2018.
Lagen ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss på Orcana att du känner dig trygg m ed
hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna
m ed hur vi sam lar in och behandlar och delar m ed oss av
data som vi sparar.

VAD, VARFÖR OCH HUR VI LAGRAR
PERSONUPPGIFTER
Vi samlar bara in information om dig för att kunna registrera dig i vårat
kundsystem, det gör vi för att kunna hålla en affärsmässig kontakt. Vi
sparar namn, e-postadress och telefonnummer samt kort information
om vad vi har diskuterat. Har vi inte haft någon kontakt med varandra
på mer än tre år raderas uppgifterna.
E-postadresser sparar vi för att kunna göra utskick om nyheter,
erbjudanden och aktiviteter. I våra e-postutskick visar vi aldrig vilka
andra som fått samma e-post. I våra e-postutskick finns länk till vår
integritetspolicy samt möjlighet att avsäga sig e-postutskick från oss.
I vårat affärssystem för bokföring och fakturering samlar vi namn och
e-postutskick till de som är referenser vid vår fakturering. Uppgifterna
uppdateras vid ändring.
Avtal, överenskommelser samt i vissa fall uppdragsrelaterade texter i
dokument innehåller personnamn och kontaktuppgifter. Dokumenten
finns sparade i Microsofts molnbaserade tjänst Office365.
Innan vi publicerar artiklar och texter på internet eller vår hemsida
säkerställer vi att vi har godkännande från person om det finns
personuppgifter med.
Vi pratar aldrig om personuppgifter på offentliga- eller andra platser
som kan skada dig som person. Vi delar aldrig med oss av våra
uppgifter till tredje part utan är varsam med hur vi hanterar din
information.
De personuppgifter vi lagrar är endast för vårt eget bruk, hanteras av
egen personal och kommer inte att lämnas ut eller säljas till annan
aktör eller användas för andra syften än de ovan redovisade.

VÅRA IT-SYSTEM
Samtliga våra IT-system är molnbaserade. Rutiner för säker hantering
av lagrade personuppgifter finns på plats. Vi har riktlinjer för hantering
av e-post där principen för uppgiftsminimering tillämpas.

LAGRINGSTID
Om vårt åtagande upphör och vi inte har en förnyad kontakt inom 3 år
kommer dina uppgifter att raderas. Detta gäller både dig som kund,

samarbetspartner, potentiell rekrytering eller underleverantör. Om
lagkrav finns om längre lagringstid, till exempel enligt bokföringslagen,
kommer lagringstiden att förlängas för att uppfylla lagkravet.

KUNDER, SAMARBETSPARTNER OCH LEVERANTÖRER
TILL ORCANA
Orcana tecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sina kunder för
konsultuppdrag.
Orcana tecknar alltid underbiträdesavtal med sina leverantörer för
systemstöd och tjänster.

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE
Du kan närsomhelst återkalla samtycke genom att skicka e-post
till info@orcana.se
I förekommande fall kan du använda för detta avsedd länk i utskick
eller nyhetsbrev.

RADERING OCH KORRIGERING AV UPPGIFTER
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter vi på Orcana
behandlar om dig som person samt att uppgifter rättas/raderas såvida
de inte utgör en nödvändig del av ett beslutsunderlag eller på annat
sätt behövs för att Orcana ska kunna uppfylla sina rättsliga
förpliktelser.
Om du vill ha dina uppgifter helt raderade eller korrigerade kan du
skicka e-post till info@orcana.se
Vi raderar uppgifter direkt om det inte finns lagkrav på längre
lagringstid. Har du frågor om vår integritetspolicy kan du skicka e-post
till info@orcana.se

COOKIES
Den här webbplatsen använder sig av Cookies. Cookies är små textfiler
som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information,
men är till hjälp för att webbsidan ska ge dig en bättre
användarupplevelse nästa gång du besöker den.
Cookies ger oss också besöks- och användarstatistik som ger oss
information om hur vi kan förbättra webbplatsen för besökaren. Till vår
hjälp för att kunna se besöks- och användningsstatistiken används
tjänsten Google Analytics.
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