Allmänt
WiseOne AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Isafjordsgatan 32C,
164 40 KISTA. Den här policyn innehåller information om vår webbplats för
konsultförmedling (www.datakonsulter.info), hur informationen på webbplatsen får
användas och hur vi behandlar personuppgifter.
Genom ditt besök och användningen av tjänsterna som tillhandahålls via vår
webbplats samtycker du till innehållet i denna policy och till att WiseOne behandlar
dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, (EU) 2016/679.
När behandlar vi dina personuppgifter?
WiseOne behandlar dina personuppgifter när du registrerar ett konsult/kund-konto på
vår webbplats för konsultförmedling(www.datakonsulter.info), skapar en profil i
webbplatsen, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för publicering av nya uppdrag
och konsulter, ansöker om anställning, eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan
också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka
marknadsföringsändamål.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
När företrädare för ett företag skapar ett konto på vår webbplats registreras namn på
företaget och dess adress, företagets kontaktpersoner samt telefonnummer och
e-postadress till arbetsplatsen.
Då profildata registreras för en profil vars tjänster är tillgängliga registreras följande
data: namn, e-postadress, civilstatus(ej obligatorisk), födelseår, kompetensuppgifter
I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. WiseOne har som
policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv
lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du registrerar ett konto på vår webbplats eller ber oss skapa ett konto åt dig(via
e-post eller telefon) blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar
registreras i vårt register och används dels för att administrera kundförhållandet dels
för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera klagomål
eller reklamationer.
Uppgifterna kan också komma att användas för uppföljning och utveckling av
WiseOnes tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar
avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss
använder vi dina personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling
genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss
på info@datakonsulter.info .
Vem delar vi dina personuppgifter med?
Vid ansökningar till de uppdrag som publiceras på vår webbplats kommer
personuppgifter att skickas till det företag som äger uppdraget i samband med att en
tjänst offereras, detta som en ren följd av att en ansökan har gjorts och ett
godkännande har medgivits att tjänsten offereras till kundföretaget.
Vad gäller uppföljning och utveckling av WiseOnes tjänsteutbud kan uppgifterna
komma att lämnas ut till de personer eller företag som WiseOne samarbetar med. Vid
behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut
till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna
samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det
föreskrivs i lag eller förordning.
Hur länge finns personuppgifter kvar?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt
åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer
m.m.
Om du har haft ett uppdrag hos kund administrerat av WiseOne behåller vi dina
personuppgifter i sju år från uppdragsstart. Detta för att fullgöra de krav som är
ställda på oss genom gällande Bokföringslag. I övriga fall behåller vi dina
personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort.
Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av
WiseOne. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till WiseOne (för
kontaktuppgifter, se nedan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller
missvisande, eller önskar bli raderad, kan du vända dig till WiseOne och skriftligen
begära ändring eller radering.
Länkar
På WiseOnes webbplats www.datakonsulter.info förekommer länkar till andra
webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa
webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.
Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga
tekniksystem är helt skyddade för intrång. WiseOne har emellertid vidtagit alla rimliga
tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig
åtkomst, förändring och förstörelse.
Kontakt
Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är
du välkommen att kontakta oss på info@datakonsulter.info .

