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1. Allmänt
1.1.
Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter som används, varför och på
vilket sätt. Policyn täcker även dina rättigheter, teknisk information och
kontaktinformation.
Är du företrädare för en juridisk person eller på annat sätt företräder en organisation
(exempelvis en enskild firma med flera) kan dina uppgifter sparas längre.
1.2.

2change World AB, härefter benämnt ”2change” är personuppgiftsansvariga för hur
dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy. Vi arbetar aktivt med att
utveckla vår kunskap och arbetssätt så att dina personuppgifter är trygga hos oss.

1.3.

”Tjänsten” innefattar det som beskrivs i de separata avtal och villkor som vi ingår med
dig som kund innan leverans påbörjas.

1.4.

För att använda Tjänsten måste du acceptera denna GDPR policy.

1.5.

Dina uppgifter lagras enligt följande om ej berättigat intresse eller annat avtal ingåtts
med dig:
1.5.1. Vid kontakt med oss utan att använda tjänster, ingå avtal etc. raderas dina uppgifter
efter 1 års tid.
1.5.2. Så länge du använder Tjänsten, har ett tecknat avtal med oss och upp till 1 år efter
avtal eller samarbete avslutats med undantag gällande information som enligt lag
behöver bevaras längre. T.ex. ekonomisk dokumentation.

2. Vilka uppgifter behandlar 2change?
2change behandlar de uppgifter som behövs för att kunna utföra dess tjänster och
skyldigheter till kunder och samarbetspartens. Exempel på typ av uppgifter som således
behandlas är nedan:
- Kontaktuppgifter så som namn, mejl, telefon och adress.
- Kontouppgifter så som bild, mejl, telefon och lösenord.
- Bolagsuppgifter så som företagsnamn, titel, arbetsplats och uppgifter om behörighet
att företräda ditt bolag.
- Kommunikation så som information du delar med oss via mejl, telefon, sms eller
andra kommunikationsplattformar.
- Enhetsinfo så som IP-adress när du besöker våra hemsidor, webbläsare, cookies.
- Känsliga uppgifter behandlas endast om så är avtalat och då framgår också i avtalet
vilka specifika villkor och åtgärder som gäller.
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3. Varför behandlar 2change uppgifter om dig
Huvudsyftet med att 2change använder dina personuppgifter är för att kunna utföra dess
tjänster och skyldigheter, primärt i formen av konsultuppdrag och samarbeten. Exempel,
dock ej uttömmande, på dessa är:
- För att tillhandahålla Tjänsten, där dina personuppgifter används för att tillhandahålla
kommunikation åt båda hållen.
- För att följa lagar, som innebär att 2change utför sin skyldighet mot svensk lag och
kan således krävas att rapportera till myndigheter eller i och med andra rättsliga
förpliktelser.
- För att marknadsföra, där 2change kan skicka nyhetsbrev, inbjudningar till event eller
information om tjänster som sker med stöd av berättigade intressen. Du kan avsäga
dig denna typ av marknadsföring igenom att kontakta oss på hello@2change.com
eller i förekommande fall via avregistreringsfunktion i utskick.
- För att hantera fakturor och betalningar, där dina personuppgifter kan användas till
att ange dig som fakturareferens eller fakturera dig eller din arbetsgivare för utförda
försändelser, tjänster eller avtalade ersättningar.
- För att ingå och fullgöra avtal, där 2change World kan komma att behandla dina
personuppgifter för att skapa avtal i och med användningen av ditt eller din
arbetsgivares namn, titel och annan information som är berättigad.
- Enligt ditt samtycke. Det kan förekomma att dina personuppgifter används i andra
specifika syften som ej framgår ovan, men bara med ditt skriftliga samtycke. T.ex. för
att citera dig i sociala medier, undersökningar eller andra sammanhang som är
definierade i samband med ditt samtycke.

4. Hur behandlar 2change uppgifter om dig
4.1 Det kan förekomma att 2change behöver dela dina personuppgifter med andra
företag eller personer som ingår i samarbete med oss eller vi anser nödvändiga för
Tjänsten eller andra åtaganden gentemot dig. Detta görs med stor omtanke över vilken
typ av information som delas med samt med vilket syfte. Exempel på tillfällen och typ av
uppgifter som kan behandlas på detta sätt:
- Inom företaget, vi jobbar aktivt med kommunikation och delar således information
inom företaget för att kunna på bästa sätt utgöra våra tjänster och åtaganden till dig.
- Konsulter, det kan förekomma att 2change använder sig av externa konsulter för att
kunna fullgöra sina tjänster och skyldigheter. Dessa kan då behöva dina
personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
- Koncernbolag nödvändiga för Tjänsten och andra åtaganden gentemot dig.
- Tjänsteleverantörer i form av IT- och övriga tjänster där dessa endast får använda dina
personuppgifter enligt instruktioner från oss eller enligt leverantörs GDPR policy i nivå,
eller mer restriktiv, med vår, eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter. T.ex.
bokföringsbyrå, eposthanteringssystem, datalagring etc.
- Myndigheter och rättsliga sammanhang, där dina personuppgifter kan behövas att delas
med myndigheter, domstolar eller andra parter. T.ex. i samband av en rättslig process,
enligt lag eller på begäran av tillsynsmyndigheter.
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Övriga parter, där dina personuppgifter kan delas i och med din tillåtelse eller på din
begäran. T.ex. för att koppla dig med externa parter via mejl.
4.2 Utanför EU/EES. Det kan förekomma att dina personuppgifter överförs till företag
eller lagras i ett land utanför EU/EES, dock kommer 2change säkerställa att det
finns rimliga tekniska, legala eller organisatoriska åtgärder som t.ex. godkända
standardklausuler och sk. Privacy Shield för att skydda dina uppgifter. Läs mer om
det på: www.privacyshield.gov

5. Ändringar av policyn
Denna policy är ett levande dokument och kommer således att uppdateras eller ändras
med tid då 2change aktivt arbetar med utvecklingen av sina tjänster, koncept och sin
integritetspolicy. Vid betydelsefulla ändringar kommer du informeras om dessa i förväg
och har då rätt att ta ställning till ändringarna innan de träder i kraft. Därför bör du även
gå igenom denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att du är medveten om
ändringar och uppdateringar.
6. Cookies m.m
Våra hemsidor använder sig av t.ex. cookies och andra gängse tekniska lösningar för att
kunna fungera på rätt sätt och leverera innehåll på bästa sätt.

7. Rättigheter
Som ägare av dina personuppgifter har du rätt påverka och ta del av den information som
2change har om dig. Nedan är exempel på hur du kan göra detta:
- Återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du har givit
oss.
- Flytta på din data eller få tillgång. En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt begära
en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används
och delas. Kopior utöver detta debiteras med arbetstid som offereras och betalas på
förhand.
- Invända mot behandling. Du kan invända mot hur dina personuppgifter används för
berättigade intressen. Vill du veta hur vi har gått till väga i vår intresseavvägning får då
gärna kontakta oss om detta.
- Radera uppgifter. Du kan begära att en uppgift som ej är längre är nödvändig för syftet
den samlades in, behandlas för eller saknar laglig grund att raderas.
- Rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter eller
begära att dessa korrigeras.
- Vid fall av begränsning eller radering. Du bör även veta att det kan finnas lagregler som
begränsar eller utökar dina rättigheter. T.ex. i rättsliga sammanhang som kan hindra
oss eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter. Även
att när du begär att uppgifter raderas eller begränsas kan detta skapa hinder för
2change att kunna fullgöra sina tjänster och skyldigheter gentemot dig och 2change får
då ej hållas skadeståndsskyldiga för detta.
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8. Kontaktinformation
2change World AB 559047-8755
Munga byväg 15, 725 94 Västerås.
Dataskyddsombud: Nikita Kerdman
Telefon: 079 – 337 59 58
E-post: GDPR@2change.com
Du har även rätt att kontakta Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har
hanterats felaktigt av oss. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se

Kontakt
www.2change.com
hello@2change.com

Swish
123-4572293

Bankgiro
392-5922

Org.nr
559047-8755

