INTEGRITETSPOLICY
Inledning
Lokaltidningen Mitt i Stockholms (nedan kallat Mitt i eller vi) integritetspolicy visar hur vi säkerställer en
korrekt hantering av dina personuppgifter enligt gällande lagkrav. Policyn beskriver vilka typer av
personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål.

Personuppgifter

En personuppgift är varje upplysning som identifierar en fysisk person. Exempel är namn, adress,
telefonnummer, e-postadress och all annan information som kan knytas till en enskild individ.

Personuppgiftsansvar eller personuppgiftsbiträdesavtal

Mitt i är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Med bolag
som hanterar personuppgifter för Mitt i:s räkning (eller vice versa) ingås alltid personuppgiftsbiträdesavtal. Detta för att garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även i de bolag som vi
samarbetar med.

Insamling av personuppgifter

Mitt i samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter som du själv valt att lämna till oss för att vi ska
kunna utföra de tjänster du önskat/beställt samt för att kunna uppfylla lagar och/eller avtal.
Insamlingen kan exempelvis ske genom att du anger dina personuppgifter i våra digitala kanaler, via
brev eller i någon av våra tjänster. Den kan också ske via sociala medier, kontaktformulär, e-post eller
telefon. Nedan en kort beskrivning av syftet med de uppgifter vi samlar in.
1. Person- och kontaktinformation: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
identifikationsnummer. Uppgifter som du på olika sätt lämnar i kontakten med Mitt i. I tabellen nedan
redovisas vilka personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi använder och avser att behandla
personuppgifterna samt vilken laglig grund som vi har för respektive behandling. Personuppgifterna i
tabellen behandlas av Mitt i eller våra underbiträden.
2. Tekniska data: IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Laglig grund och berättigat intresse

Mitt i behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina
personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller fullfölja en rättslig
förpliktelse samt då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina
personuppgifter. Behandling av personuppgifter får också ske med stöd av den enskildes samtycke.
Om ändamålet för att behandla dina personuppgifter kräver ditt samtycke enligt tillämplig lagstiftning,
kommer vi att inhämta det i förväg, normalt genom att du aktivt får göra ett val.

Lagring av dina uppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge det behövs, t.ex. för att tillhandahålla
beställd tjänst, tillvarata synpunkter, hantera klagomål eller reklamationer, följa lagstiftning m.m.

Skydd av personuppgifter

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter ifrån
obehörig åtkomst, ändring, spridning, radering eller förstörelse. All information vi hanterar, behandlas
konfidentiellt. Mitt i kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som
uttryckligen följer av denna integritetspolicy.
För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt skyddar Mitt i sig
mot intrång med bland annat brandväggar och lösenordsskydd. Mitt i:s säkerhetsrutiner uppdateras
löpande i takt med den tekniska utvecklingen.

Utlämnande av personuppgifter

Mitt i anlitar bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning genom att tillhandahålla IT-tjänster
eller administrativa tjänster. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt med
en hög säkerhetsnivå ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer.
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som polisen eller annan myndighet, om det
rör utredning av brott eller om vi med stöd av lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att göra det.
Om Mitt i har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de
registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.

Dina rättigheter – rätt till information samt klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst
begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter
rättade, att Mitt i ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen
av personuppgifterna. Vänligen kontakta i så fall Mitt i på den adress som anges nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina
personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Externa länkar

På vår webbplats kan det förekomma länkar som, om du klickar på länken, leder dig vidare till
webbsidor som vi inte kontrollerar. Dessa omfattas inte av denna integritetspolicy. Mitt i tar inte något
ansvar för behandling av personuppgifter som sker utanför vår webbplats och det är därför viktigt att
du noga informerar dig om hur personuppgifter behandlas på de sidor du besöker.

Cookies

Mitt i samlar in uppgifter om dig på alla våra webbplatser med hjälp av cookies. En cookie är en liten
textfil som lagras i din dator och används för att skapa personliga inställningar som gör att du ska
kunna få bättre service.
Du kan radera cookies från din dator men det kan försämra användandet av mitti.se. Om du inte vill att
webbläsaren sparar cookies kan du ändra det i dina inställningar. Du kan också använda webbläsarens
funktion ”privat fönster” eller ”inkognitofönster”.
De insamlade uppgifterna sparas hos Mitt i och vi lämnar inte ut dem till någon annan.
Personuppgifterna behandlas så du använder våra tjänster eller fram till dess att du själv väljer att

justera dina inställningar.

Tredjepartscookies

För att kunna rikta och erbjuda relevanta annonser använder sig våra annonsörer och
samarbetspartners ibland av tredjepartscookies. Dessa cookies samlar in information från din
webbläsare för att kunna styra annonseringen efter intressen, även kallad intressebaserad
annonsering. Den information som samlas in är inte personlig och kan inte identifiera dig som
besökare.
Webbläsaren är inställd på att tillåta cookies och därmed samtycker du till att ta emot cookies.
Vill du begränsa möjligheten att rikta annonser baserat på intresseområde kan du bland annat
använda dig av Your online choices.

Kontaktinformation

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via epost till personuppgift@mitti.se eller brev till Lokaltidningen Mitt i Stockholm, Att:
Personuppgiftsansvarig, Box 47309, 100 74 Stockholm.

Ändringar

Mitt i kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid
tillgänglig på www.mitti.se.
Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 2018-06-11

