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1. Introduktion  
EntryDraft är ett dotterbolag till GetIT Nordic som är en kompetent IT specialiserad 
partner som erbjuder tjänster inom IT management, data center, infrastruktur, 
strategi och IT-transformation, och verksamhets applikationer. För att kunna göra 
det vi gör, måste vi kanske samla information från dig. 
  
I den här Privacy policyn hänvisar termerna “Vi”, “vår, och “oss”,  till Entrydraft, 
GetIT Nordic och vårt företag. 
  
Eftersom att vi hanterar personlig information, vet vi om att vi har ett ansvar. Det är 
viktigt för oss att vara transparanta om hur vi arbetar, och vi vill att du ska förstå 
vad vi gör, vad för information vi samlar, hur vi använder den, och vad dina 
rättigheter är.  
  
Om du har några frågor om vår Privacy policy, skicka ett mail till oss på  
privacy@getitnordic.com Och vi hjälper dig gärna!   

1.1   Nyckelbegrepp som finns i den här Privacy policyn  
Controller. Menas med det företag eller den organisation som bestämmer hur 
personlig information ska hanteras och syftet med hanteringen. Controllern är den  
enitet som är ansvarig för hanteringen av din personliga information och skall se till 
att du erhåller information om hanteringen och att dina rättigheter garanteras. Vi är 
Controllern av hanteringen för personlig information som står skrivet i den här 
privacy policyn.  
Personlig information. Innebär all slags information som direkt eller indrirekt 
(Indirekt innebär information som tillsammans med annan information, som tex IP-
adress) kan vara kopplat till en identifierbar privat individ, som namn, 
personnummer, bild, epost address, och IP-adress.  
Hanterare. Menas till exempel ett företag som hanterar personlig information på 
uppdrag av Controllern. I relation till våra kunder, är vi hanteraren och de är 
Controllern eftersom vi hanterar personlig information på uppdrag av dem.  

2. Hur vår Privacy Policy är tillämpad.  
Den här Privacy Policyn appliceras när vi är informations Controllern. Det betyder 
att den här Privacy policyn är relevant för dig som besöker vår hemsida eller 
kommunicerar med oss. Dessutom, gäller den dig som är anställd av, eller 
representerad av, våra kunder, leverantörer affärspartners eller organisation som vi 
interagerar med.   

  



 
 
 

www.entrydraft.se  

  
Headquarters: GetIT Nordic AB, Marieholmsgatan 10B, 4 tr, 415 02 Gothenburg, Sweden                        Sales Office: GetIT Nordic AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway  

2  
  

  

3. Ändringar för denna Privacy Policyn 
Precis som allt annat, kan Entrydraft komma att ändras över tiden, och det betyder 
att vi kanske ändrar denna Privacy Policyn. Om vi gör stora förändringar, kommer 
vi meddela dig via mail eller genom att publicera det på vår hemsida så att du får 
möjlighet att granska sådana förändringar innan de träder i kraft. Se till att kolla 
denna Privacy Policyn till och från för att se om vi har gjort några mindre 
uppdateringar, och för att se till att du är uppdaterad på vad som händer.  

4. Den personliga informationen vi samlar och 
hur vi använder den.  

Vår samling av personlig information kan delas upp i två kategorier:   
i) Om du inte har ett kontraksförhållande med oss och du besöker vår hemsida 
eller kontaktar oss – gå till sektion 4.1.  
ii) Om du arbetar för eller representerar någon av de organisationerna som vi 
sammarbetar med och har ett kontraktsförhållande med, eller är en organisation 
som vi sannolikt kommer att ingå i ett kontraktsförhållande med – gå till section 
4.2.  

4.1 Om du kontaktar oss eller besöker vår hemsida  
4.1.1 Den personliga informationen vi samlar och har om dig 
Naturligtvis, så samlar vi inte samma information varje gång. Beroende på 
omständigheterna, kanske vi hanterar följande typer av personlig information om 
dig:   

• Kontakt uppgifter, som namn, e-postadress, telefon nummer och postadress.  
 
• Individuell information, som namn, födelsedatum, personnummer, 

föredraget språk, foton och intressen.   
• Organisations information, som företagsnamn, befattning, arbetsplats och 

land.   
• Korrespondent information, som personlig information erhållen från e-post, 

formulär, post eller liknande.  
• Information relaterad till events, Som information relaterad till vilka event 

du anmäler dig till, inkluderat allergier eller mat preferenser.   
• Teknisk information, som IP-adress, Enhets ID eller annan enhets 

indentifikation.  
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• Trafikinformations data, Erhållen från din webbläsare som typ av 
webbläsare, spark, hemsidansadress som du kom från och din geografiska 
position.   

• Preferens eller beteende information, som klickbaserad data från hemsidan 
(vilka länkar du klickar på och när), vilka inlägg du visar intresse för och hur 
du interagerar med skickad e-post.  

• Annan information. Vi kan även samla och hantera all annan sorts relevant 
information du delar med oss, till exempel via dina interaktioner via e-post, 
telefon, eller personligen, som datum, tid och ämne av konversation.   

4.1.2 Hur vi samlar din personliga information  
Information som vi fått. Mesta av informationen som vi samlar kommer från dig, 
till exempel när du pratar med oss på telefon, via e-post, eller fyller i ett formulär 
på vår hemsida. Självklart, kan du välja att inte avslöja viss information till oss.   
Information vi samlar. Ibland samlar vi information på andra sätt. Till exempel från 
offentligt tillgängliga källor som kontaktinformation tjänsteleverantörer eller via 
vår användning av cookies (se section 11 nedan och vår Cookie Policy). Du kan 
såklart alltid välja att avstå från vår användning av cookies.  

4.1.3 Hur din personliga information används  
Hur vi hanterar din information, syften och vår lagliga bas för att göra så är listad 
nedan. Dessa exempel är inte fullständiga, och de kan skilja beroende på 
omständigheterna.    

För att främja och marknadsföra våra tjänster. Vi kanske skickar information eller 
promotande innehåll via e-post, som våra senaste blogg inlägg eller information om 
våra tjänster. Om du inte vill få sådan information, kan du följa instruktionerna på 
hur man säger upp eller skicka ett e-post meddelande till privacy@getitnordic.com   
För att sikta in oss på  online marknadsföring av våra tjänster. Kan vi behöva 
använda tredjeparts hemsidor som Facebook eller LinkedIn för att anpassa våra 
annonser för dig om du har besökt vår hemsida och samtyckt till vår användning av 
cookies eller genom at ge oss din kontakt information. Om du inte vill få relevant 
annonsering av oss, kontakta oss på privacy@getitnordic.com   
För att kommunicera med dig. För att kunna utföra vårt arbete behöver vi kunna 
kommunicera med dig och besvara dina frågor via e-post, via våra 
hemsidoförmulär, via telefon eller på våra sociala medier.  
För att spåra e-post interaktioner. Om vi har införskaffat ditt samtycke tidigare för 
sådan använding kan vi skicka e-post meddelande till dig med spårningsteknik som 
samlar data om vidare du har öppnat ett e-postmeddelande eller vilka länkar du 
klickar på. Detta är ett jättebra sätt för oss att få en bättre förståelse för ditt intresse 
I Entrydraft, GetIT Nordic och våra tjänster.  
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För att kompilera statistik och göra analyser. Vi kompilerar anonym data för att se 
statistik för till exempel användningen av vår hemsida och 
marknadsföringsaktiviteter för att förbättra och få bättre förståelse för 
användningen av våra tjänster.  
För att skydda våra legitima affärsintressen och lagliga rättigheter. När det krävs av 
lag eller när vi anser att det är nödvändigt att skydda våra lagliga rättigheter, 
intressen och andras intressen. Använder vi information om dig kopplat till rättsliga 
krav, samtycke, föreskrivande  och granskande funktioner och avslöjanden 
kopplade till förärvet, sammanslagningen eller säljandet av ett företag.  

Legitima intressen. Vi hanterar din information för att bedriva våra legitima 
intressen när vi hanterar dina förfrågningar, när vi marknadsför våra tjänster till 
personer som visat intresse för dem och när vi använder din information för statistik 
och undersöknings syften. Våra legitima intressen inkluderar till exempel, att 
managera vår dagliga verksamhet enligt laglig och rättvis affärspraktik och att 
marknadsföra våra tjänster.   
Naturligtvis, har du rätten att motsäga dig sådan användning av din information när 
vi eller en tredje part(som din arbetsgivare eller organisationen du representerar) 
har en anledning att göra så.  
Laglig skyldighet. Vi hanterar din personliga information baserat på laglig 
skyldighet när lagen kräver det av oss.  
Samtycke. Om du har samtyckt till vår användning av din information för ett 
specifikt syfte, har du rätten att ångra dig när som helst. Var vänlig att notera att 
detta inte kommer påverka hantering som redan har skett.  

4.2 Om du är en anställd eller representant av våra kunder eller 
organisation vi interagerar med  
4.2.1 Den personliga informationen vi samlar och har om dig 
Naturligtvis, så samlar vi inte samma information varje gång. Beroende på 
omständigheterna, kanske vi hanterar följande typer av personlig information om 
dig:  

• Kontakt uppgifter, som namn, e-postadress, telefon nummer och postadress.  
 
• Individuell information, som namn, födelsedatum, personnummer, 

föredraget språk, kön, foton och intressen.   
• Korrespondent information, som personlig information erhållen från e-post, 

formulär, post eller liknande.   



 
 
 

www.entrydraft.se  

  
Headquarters: GetIT Nordic AB, Marieholmsgatan 10B, 4 tr, 415 02 Gothenburg, Sweden                        Sales Office: GetIT Nordic AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway  

5  
  

  

• Kontrakts information, som information om tidigare och nuvarande kontrakt, 
order och andra överenskommelser mellan oss och dig eller företaget du 
representerar.  

• Finansiel information, till exempel om du är en enskild säljare som 
interagerar med oss, kan vi samla och hantera kredit eller 
betalningsinformation och bankkonto detaljer.   

• Organisations information, som företagsnamn, befattning, arbetsplats och 
land.   

• Information relaterad till events, Som information relaterad till vilka event 
du anmäler dig till, inkluderat allergier eller mat preferenser.   

• Annan information. Vi kan även samla och hantera all annan sorts relevant 
information du delar med oss, till exempel via dina interaktioner via e-post, 
telefon, eller personligen, som datum, tid och ämne av konversation. 
 

4.2.2 Hur vi samlar din personliga information 
Information som vi fått. Mesta av informationen som vi samlar kommer från dig, 
till exempel när du pratar med oss på telefon, via e-post, eller fyller i ett formulär 
på vår hemsida. Självklart, kan du välja att inte avslöja viss information till oss.   
Information vi samlar om dig. Ibland samlar vi information på andra sätt. Till 
exempel från din arbetsgivare eller från företaget du representerar, från sociala 
medier som LinkedIn och offentligt tillgängliga källor som kontaktinformation 
tjänsteleverantörer. 

4.2.3 Hur din personliga information används 
Hur vi hanterar din information, syften och vår lagliga bas för att göra så är listad 
nedan. Dessa exempel är inte fullständiga, och de kan skilja beroende på 
omständigheterna.    

För att ingå i och hantera affärsrelationer. Din personliga information kommer 
huvudsakligen användas för att hantera och ta hand om affärsrelationen mellan oss, 
dig och företaget du representerar. Till exempel, behöver vi hantera personlig 
information för att fullfölja våra kontrakt skyldigheter till er eller organisationen du 
representerar, inkluderat att ta de steg som behövs innan vi ingår i ett kontrakt  med 
dig eller organisationen du representerar.  
För att kommunicera med dig. För att kunna utföra vårt arbete behöver vi kunna 
kommunicera med dig och besvara dina frågor via e-post, via våra 
hemsidoförmulär, via telefon eller på våra sociala medier.  
För att främja och marknadsföra våra tjänster. Vi kanske skickar information eller 
promotande innehåll via e-post, som våra senaste blogg inlägg eller information om 
våra tjänster. Om du inte vill få sådan information, kan du följa instruktionerna på 
hur man säger upp eller skicka ett e-post meddelande till privacy@getitnordic.com   
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För att sikta in oss på online marknadsföring av våra tjänster. Kan vi behöva 
använda tredjeparts hemsidor som Facebook eller LinkedIn för att anpassa våra 
annonser till dig om du har besökt vår hemsida och samtyckt till vår användning av 
cookies eller genom at ge oss din kontakt information. Om du inte vill få relevant 
annonsering av oss, kontakta oss på privacy@getitnordic.com   
För att kompilera statistik och göra analyser. Vi kompilerar anonym data för att se 
statistik för till exempel användningen av vår hemsida och 
marknadsföringsaktiviteter för att förbättra och få bättre förståelse för 
användningen av våra tjänster.  
För att skapa omröstningar och undersökningar. Vi kan skicka ut undersökningar 
som slutkund nöjdhetsundersökningar, leverans nöjdhetsundersökningar, produkt 
kvalitetsundersökningar och/eller process förbättringsundersökningar för att 
förbättra våra tjänster.   
För att spåra e-post interaktioner. Om vi har införskaffat ditt samtycke tidigare för 
sådan använding kan vi skicka e-post meddelande till dig med spårningsteknik som 
samlar data om vidare du har öppnat ett e-postmeddelande eller vilka länkar du 
klickar på. Detta är ett jättebra sätt för oss att få en bättre förståelse för ditt intresse 
I EntryDraft, GetIT Nordics och våra tjänster.  
För att skydda våra legitima affärsintressen och lagliga rättigheter. När det krävs av 
lag eller när vi anser att det är nödvändigt att skydda våra lagliga rättigheter, 
intressen och andras intressen. Använder vi information om dig kopplat till rättsliga 
krav, samtycke, föreskrivande  och granskande funktioner och avslöjanden 
kopplade till förärvet, sammanslagningen eller säljandet av ett företag. 

Andra syften med ditt samtycke.Vi använder även information om dig när du har 
gett oss samtyckte till att göra så för ett specifikt syfte som inte nämns ovan. Till 
exempel, kan vi publicera vittnesmål eller kund/affärspartner historier för att sälja 
in våra tjänster, med din tillåtelse.  

4.2.4 Our legal bases for handling your data  
Kontrakt skyldigheter. Vi hanterar din personliga information baserat på kontrakt 
skyldighet när det krävs av oss för att fullfölja villkoren i överenskommelsen vi 
ingått i med dig eller organisationen som du arbetar för eller representerar.  

Legitima intressen. Vi hanterar din information för att bedriva våra legitima 
intressen när vi hanterar dina förfrågningar, när vi marknadsför våra tjänster till 
personer som visat intresse för dem och när vi använder din information för statistik 
och undersöknings syften. Våra legitima intressen inkluderar till exempel, att 
managera vår dagliga verksamhet enligt laglig och rättvis affärspraktik och att 
marknadsföra våra tjänster.   
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Naturligtvis, har du rätten att motsäga dig sådan användning av din information när 
vi eller en tredje part(som din arbetsgivare eller organisationen du representerar) 
har en anledning att göra så.  
Laglig skyldighet. Vi hanterar din personliga information baserat på laglig 
skyldighet när lagen kräver det av oss. Till exempel för att hålla koll på våra 
kontrakt skyldigheter. 
Samtycke. Om du har samtyckt till vår användning av din information för ett 
specifikt syfte, har du rätten att ångra dig när som helst. Var vänlig att notera att 
detta inte kommer påverka hantering som redan har skett.  

 

5. Hur länge sparar vi din personliga information?  
Vi behåller bara din personliga information så länge som det är nödvändigt för att 
fullfölja syftet för vilket vi samlar informationen. Varaktigheten beror på typ av 
information. Vi granskar våra behov av att behålla personlig information 
regelbundet, och tar i beräkning in lagstiftning och kontraktskyldigheter. The 
duration depends on the type of information.  
Generellt, behöver vi behålla mestadels av din information under kontraktuel eller 
affärsmässigrelation med dig eller företaget du arbetar för eller representerar.  
Oftast, behöver vi även behålla din information för en period efter det på grund av 
garanti eller liabilitets krav relaterat till ett kontrakt. Vi kan också behöva behålla 
för en längre period om det krävs av oss av tillämpliga lagstadgade 
kvarhållningsperioder, som skatt och redovisnings regler. Efter det, raderar eller 
anonymiserar vi din personliga information. 

  

6. Hur delar vi din personliga information?  
För att kunna ge fantastiska tjänster i vad vi gör, behöver vi arbeta med tredjeparter 
som erbjuder exceptionella tjänster i vad de gör. När vi använder deras tjänster, är 
det ibland oundviktligt att dela din personliga information med dem. Vi väljer våra 
leverantörer och partners försiktigt och delar bara information med dem när vi är 
säkra på att de kommer skydda den. För att försökra detta, ingår vi i specifika 
överenskommelser angående processen för hanteringen av personlig information 
med dem.  
Vi kan komm att dela din personliga information med våra anställda, våra konsulter, 
med företag inom vår organisationsgrupp och andra parter vid behov, när det kommer 
till att förse vår hemsida med innehåll och när vi kommunicerar med dig:   
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Anställda och konsulter. Vi delar din personliga information med våra anställda och 
konsulter, men vi begränsar accessen till de som behöver informationen för att 
utföra sina arbeten.   
Grupp företag. Vi delar ibland din personliga information med anslutna företag 
inom företagsgruppen för syften kopplade med vår relation till dig eller företaget 
som du arbetar för eller representerar.  
Leverantörer och underleverantörer. Vi kan skicka eller dela din personliga 
information I vår dagliga verksamhet, bara till nödvändig del, med våra 
leverantörer eller underleverantörer som förser oss med tjänster. Till exempel 
kanske vi anlitar marknadsföringsföretag, databas och hemsido tjänsteleverantörer, 
e-post leverantörer, juridik eller annan professionela rådgivare.  
Vi för bara över personlig information till tredjeparter med syftet att leverera våra 
produkter och tjänster. Våra öeverantörer och underleverantörer är inte 
auktoriserade att använda eller avslöja din personliga information förutom som 
nödvändigt för att utföra tjänster på uppdrag av vårt företag eller att följa lagliga 
skyldigheter.   
Företagsöverföringar. Vi kan dela eller överföra information vi samlar under denna 
Privacy policy kopplat till sammanslagning, försäljning av företagskapital, 
finansiering, eller förvärv av all eller en del av vårt företag till ett annat företag. 
Laglig skyldighet. Ibland kan lagen kräva att vi delar information om dig, till 
exempel om vi krävs av lag eller laglig process eller av förfrågan från rättsliga 
organ.   
Med ditt samtycke. Vi kan dela din personliga information när du ber oss, till 
exempel när vi gör en remiss till ett annat företag. Vi kan också dela information 
om dig med tredje parter när du har givit oss ditt samtycke att göra så. 

Till exempel så publicerar vi ibland personliga vittnesmål av nöjda kunder på vår 
hemsida.   

7. Skickar vi din personliga information utanför 
EU?  

Vi strävar alltid efter att hantera och lagra din data inom EU/EEA. Dock, kan din 
data i vissa fall skickas och lagras i en destination utaför EU/EAA av företag inom 
GetIT Nordics och EntryDrafts företagsgrupp, leverantörer eller underleverantörer. 
Notera vänligen att Privacy lagar i länder utanför EU/EAA kan vara olika, och i 
vissa fall osäkrare än privacy lagarna i ditt land.   
Innan dataöverföring utanför EU/EAA området, kommer vi säkerhetsställa att din 
information är skyddad genom att ta alla steg nödvändiga för att tillräckliga skydd 
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(Bindande företags regler, EU standard modell paragrafer och eller privacy shield) 
är på plats för att skydda din personliga information och att säkerhetsställa att den 
hanteras säkert.    

8. Hur skyddar vi din information?  
Vi har stor respekt för din integritet och att skydda ditt privatliv är ett huvudmål för 
oss. Vi arbetar kontinuerligt med GDPR och riktlinjer från myndigheter för att 
skydda din personliga information. Vi skapar rutina sårbarhets sökningar och 
penetrationstest av vår plattform och system. Vi har även grundliga interna regler 
och policies på plats för att skydda din data, Till exempel så tar vi tekniska 
skyddsåtgärder på alla tekniska enheter, övervakar så att all den informationen 
skickas säkert och applicerar access kontroll för att bara tillåta medarbetare access 
till informationen på behovs grund. Vi utbildar också våra anställda och konsulter 
regelbundet om säkerhet, integritet och lagar och regulationer.   

9. Dina rättigheter 
Det här är en kort summering av dina rättigheter:  

• Din rätt att invända. Du har rätt att invända till vår hantering av din 
perosnliga information baserat på våra legitima intressen, vilket betyder att 
vi inte får hantera din personliga information om vi inte kan demonstrera 
legitima grunder för hanteringen som överskrider din vilja. Du kan alltid 
kontakta oss för att få mer information om balans testet vi har gjort.  

• Din rätt till behörighet och att flytta din information. Du har rätten att kräva 
ett transkript av hur din perosnliga information hanteras av oss och annan 
information om hur informationen samlats, hanteras och delad. Den första 
transkripten kan fås utan kostnad. Du har också rätten att flytta din 
personliga information från oss till en annan informations Controller.   

• Din rätt till rättning. Du har rätten att rätta felaktig eller ofullständig 
personlig information om dig.  

• Din rätt till radering. Du har rätten att be oss radera personlig information 
om dig, till exempel om informationen inte längre behövs för det syftet den 
samlades för, eller om vi inte längre har en laglig bas för att hantera den.  

• Din rätt till restriktion. Du har rätten att be att vår hantering av din 
personliga information ska vara begränsad tills vi har rättat felaktig eller 
ofullständig information om dig eller tills vi har hanterat en invändan från 
dig.  

• Din rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Du har rätten att när som helst ta 
tillbaka samycke som du tidigare givit oss. Vänligen notera att det inte 
kommer påverka hantering som redan har skett.   
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Vänligen notera att våra lagliga rättigheter elelr ksyldigheter så som Privacy och 
konfidentiella lagstiftningar, kan hindra oss från att avslöja eller överföra all eller 
en del av din information, eller från att direkt radera din personliga information.   

10. Hur invänder man till direkt marknadsföring?  
Som beskrivet ovan, kan vi använda din kontaktinformation som E-postadress för 
direkt marknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress för 
direktmarknadsföringssyften, har du rätt att invända till sådan användning när som 
helst. Vänligen kontakta oss på privacy@getitnordic.com, och vi kommer blockera 
dig från sådana marknadsföringsaktiviteter. Kom ihåg att skriva ditt namn, e-
postadressen som får marknadsföringen och vad för slags marknadsföring du inte 
vill ha.   
Vänligen notera att vi kan behöva spara och hantera sådant e-postmeddelande eller 
din e-postadress, för att försäkra att du är borttagen från framtida 
direktmarknadsföringsaktiviteter.   

11. Och om Cookies?  
Som nästan alla andra företag I världen, använder vi cookies, pixlar och liknande 
teknologier för att erbjuda dig en bra upplevelse online, för att ge dig personligt 
anpassade annonser och för att analysera trafiken på vår hemsida. För att få mer 
information om cookies som vi använder – läs gärna vår Cookie Policy.  

12. Hur kan man klaga?  
Om du känner att vi inte har följt kraven från lagar och GDPR när det kommer till 
hantering av personlig information, vänligen kontakta oss först och vi kommer 
hjälpa dig på varje sätt vi kan. Vänligen observera att du även har rätten att 
kontakta Datainspektionen.  
 

13. Kontakta oss 
Entrydrafts ligger under GetIT Nordic vars organisations registreringsnummer 
556892–4020, är ett Svenskt ägt företag bedrivet under svensk lag. Registrerat 
kontor ligger vid Marieholmsgatan 10B, 415 02 Göteborg, Sverige. Vi är den 
ansvariga, lagbundna kontrolleraren av din personliga information som beskriven 
ovan. Vi följer svensk dataförordnings lag som General data Protection Regulation 
(GDPR).  

Vi har ett operations team hängivet till att arbeta med privacy och personal data 
protection. Kontakt dem gärna med frågor du har om vår privacy policy eller vår 



 
 
 

www.entrydraft.se  

  
Headquarters: GetIT Nordic AB, Marieholmsgatan 10B, 4 tr, 415 02 Gothenburg, Sweden                        Sales Office: GetIT Nordic AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway  

11  
  

  

hantering av din personliga information genom att skicka ett mail till 
privacy@getitnordic.com, och de kommer återkomma inom kort.    

  


