365id AB Integritetspolicy

Syfte
365id hanterar stora mängder personuppgifter och då främst på uppdrag av
våra kunder som skannar id-handlingar i 365id Scanners®.
Det övergripande syftet med hanteringen av personuppgifterna är att skapa
ett säkrare samhälle genom att minska id-bedrägerier.

Målsättning
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet
respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt.
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas och lagras av 365id endast
används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
All behandling av personuppgifter inom 365id sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
(GDPR).
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Parter
I denna sekretesspolicy används följande terminologi
Kunden
Den registrerade

-

365id

-

365ids kund som använder 365id Scanner®
de personer vars personuppgifter vi hanterar i
våra system
365id AB, med organisationsnummer
559006-1957, Slottsmöllan 10 AB, SE-302 31
Halmstad, Sverige

365id:s behandling av personuppgifter - i rollen som
Personuppgiftsbiträde
365id hanterar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde åt kunder
som använder 365id Scanners®. Hanteringen sker i enlighet med skriftliga avtal
och instruktioner mellan 365id och kunden.
När våra kunder använder 365id Scanners® är de personuppgiftsansvariga
mot sina kunder (den registrerade), vars id-handlingar skannas i 365id
Scanners®.

365id:s behandling av personuppgifter - i rollen som
Personuppgiftsansvarig
365id är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som rör
våra anställda, kunder, leverantörer och andra samarbetsparter, som i någon
form förser 365id med sina personuppgifter för normala affärsrelationer.

Tjänster
Verified by 365id, är en tjänst som intygar äkta och avslöjar falska idhandlingar. Om våra kunder vill kan vi lagra en bild på den skannade idhandlingen, som sedan kan användas vid eventuella reklamationer eller
brottsutredningar.
365id scanner®, en produkt som tar bilder på pass, körkort och id-kort. Några
sekunder efter att id-handlingen skannats visas resultatet på 365id Scannern®.
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POS Data by 365id, en tjänst som läser av uppgifterna på id-handlingar, varpå
uppgifterna kan skickas till kassasystemet. Förnamn, efternamn,
personnummer, giltighet och id-handlingsnummer är exempel på uppgifter
som kan skickas till kassasystemet.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Det grundläggande syftet med tjänsten ”Verified by 365id” är att skydda den
registrerades integritet, minska risken för id-bedrägerier i samhället och
återställa förtroendet för det system av id-handlingar som vi under lång tid valt
att använda.
Vi behandlar personuppgifter gällande den registrerade för att kunna verifiera
äktheten i en id-handling, meddela kunden om id-handlingen bedöms äkta
eller inte, samt bistå kunden med information vid en bedrägeriutredning eller
motsvarande.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
I tjänsten ”Verified by 365id” behandlar vi alla personuppgifter som finns på
den registrerades id-handling.
När det gäller kunder och leverantörer är det i huvudsak namn, e-postadress
och telefonnummer, samt kontaktuppgifter till företaget, som vi behandlar.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Det är våra kunder som bestämmer om vi ska lagra bilder på skannade idhandlingar och hur länge vi ska spara dem. Detta regleras i skriftliga avtal
mellan oss och våra kunder.
Andra personuppgifter som lämnas till 365id, till exempel kontaktpersoner i
kundavtal, personuppgifter som lämnas vid beställningar, vid supportärenden,
vid affärsmöten (till exempel visitkort) eller anställdas uppgifter, lagras i våra
system så länge det finns en affärsrelation. Vi gör detta för att säkerställa god
kundservice, korrekt fakturahantering och för att uppfylla våra myndigheters
krav. Vi har även en rutin som innebär att vi årsvis kontrollerar att inga
personuppgifter lagras felaktigt. Vid en avslutad relation förbehåller sig 365id
ätt att radera personuppgifterna eller anonymisera dem.
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Vad är cookies och hur använder vi cookies?
Vi använder cookies på vår hemsida för att analysera trender, administrera
hemsidan, spåra användares rörelsemönster och samlar demografisk
information om våra användare i sin helhet.
Cookies är en liten textfil som placeras på din dator av en webbserver. Cookies
möjliggör att vår hemsida kommer ihåg information, som gör ditt besök på
hemsidan bekvämare. Liksom för de flesta andra hemsidor använder vi
cookies främst för att förbättra din service och upplevelse av vår hemsida. Om
du inte vill ha cookies kan du inaktivera funktionen i din webbläsare.

Vilka delar vi personuppgifter med?
365id lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon 3:e part, till exempel för
marknadsföring eller reklamutskick.
Personuppgifter som behandlas i tjänsten ”Verified by 365id” lagras av 365id
på kundens begäran och lämnas endast ut till berörd kund, enligt ett särskilt
skyddat förfarande för att säkerställa den registrerades integritet.
365id kan, men endast på uppdrag av våra kunder, använda den
registrerades personuppgifter vid sökning i andra register, till exempel
Transportstyrelsens körkortsregister. Syftet med denna sökning är att undersöka
om körkortet är spärrat. Detta stärker skyddet av den registrerades integritet
ytterligare och minimerar risken att den registrerades id-handling eller
personuppgifter används i bedrägligt syfte.

Vilka rättigheter har du?
Den registrerade äger rätten att en gång per år, kostnadsfritt, begära ett
registerutdrag hos den personuppgiftsansvarige, för att kunna kontrollera om
och vilken information som finns registrerad, och vid behov rätta eller radera
informationen.
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Kontaktinformation
Om du har frågor rörande hur 365id hanterar dina personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss via e-post eller vanlig post.
Via e-post: info@365id.com
Eller via post:
365id AB
Att: Dataskyddsombudet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad
Sverige
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