Nordic Interim Executive Solutions ABs integritetsskyddspolicy
Nordic Interim Executive Solutions AB 556655-4050 (”NIES”; ”Nordic Interim”) värnar om
den personliga integriteten. NIES strävar därför efter att alltid skydda personuppgifter på
lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna
integritetsskyddspolicy vill NIES informera dig om hur personuppgifter behandlas av NIES.

Personuppgifter som samlas in av NIES
NIES samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till NIES i samband med
dina affärsmässiga kontakter med NIES eller om du väljer att prenumerera på nyhetsbrev,
följa oss på LinkedIn eller anmäla dig till våra träffar och liknande evenemang. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor såsom LinkedIn. Exempel på kategorier av
uppgifter som samlas in och behandlas av NIES omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om dina positioner och de företag eller organisationer som du
representerar eller har representerat.

Hur NIES använder dina personuppgifter
Personuppgifterna behandlas för att bedriva NIES verksamhet dvs. uppmärksamma och
intressera potentiella kunder för vårt värdeerbjudande och därefter komma i dialog med de
intresserade, matcha kundens idealprofil för det aktuella uppdraget med rätt ”bästa”
(lämplig och intresserad) tillgängliga interim manager professional (”IM”) kandidat,
kvalitetssäkra att det avtalade uppdraget blir framgångsrikt genomfört och därmed uppnår
målen, ta emot förfrågningar från IMs som önskar komma i kontakt med NIES samt
utvärdera om det finns ömsesidigt intresse för att samarbeta och vad det kan innebära,
vidga nätverket av IMs för att tillfredsställa ett kritiskt resursbehov utifrån NIES
strategiarbete och/eller aktuellt kundflöde, bibehålla en god relation med våra IMs samt att
stötta dem i deras utveckling. administrera avtal och löpande upprätthålla kontakter med
NIES’ kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Vidare kan NIES komma att använda personuppgifter inom ramen för vårt verksamhetssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att identifiera och vidta korrigerande åtgärder för
externa klagomål och avvikande tjänster. Personuppgifterna behandlas av NIES med stöd av
en intresseavvägning. NIES har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga
kontakter både med andra företag och organisationer samt med IMs och NIES behandlar
enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson
för sådant företag, organisation eller som fristående konsult.
NIES kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till berörda
myndigheter, till andra bolag som är NIES närstående, till företag som engagerat NIES eller
till företag som tillhandahåller tjänster till och samarbetar med NIES tex inom ramen för
Globalise.

Om NIES har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina
personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande
skyddsnivå för personuppgifter, tex Patina Solutions i USA. NIES kommer då att vidta
lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådan överföring t.ex.
genom att med behandlande mottagare ingå ett särskilt mallavtal baserat på EU
Kommissionens Standardavtalsklausuler för att NIES ska kunna säkerställa en korrekt
behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information
om sådan överföring och begära kopior av det mallavtal som NIES använder.
NIES sparar personuppgifter under den tid det finns en existerande eller möjlig affärsmässig
relation med det företag, organisation eller fristående konsult som du representerar eller så
länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så
länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller
myndighetsbeslut.

Frågor om behandlingen av dina personuppgifter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som NIES behandlar och
hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara
felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina
personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas
samt har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina
personuppgifter överförda i elektroniskt format.

