Classification: Open

Behandling av personuppgifter i
Mybenefit
Vem registreras?

Vad gäller för erbjudanden som tillhandahålls
av erbjudandeleverantörer?

I Mybenefit behandlas uppgifter om dig som Användare och
som av din arbetsgivare (”Kundföretaget”) får tillgång till
Mybenefit i din roll som anställd, kandidat till att bli anställd
eller, i vissa fall och under en bestämd tidsperiod, tidigare
anställd.

Kundföretaget kan också välja att ansluta ett antal
erbjudandeleverantörer till Mybenefit. En användare som vill
utnyttja ett erbjudande dirigeras vidare till
erbjudandeleverantörens webbtjänst. Mybenefit kan i så fall
bifoga uppgifter om användaren (oftast namn och
kontaktuppgifter) så att erbjudandeleverantören kan
förenkla beställningsprocessen genom att förifylla
beställningsformulär. Erbjudandeleverantörer är var för sig
personuppgiftsansvariga för sin behandling. I Mybenefit
framgår kontaktuppgifter för varje erbjudandeleverantör.

Vem ansvarar för behandlingen av dina
personuppgifter?
Kundföretaget är personuppgiftsansvarig för all behandling
av personuppgifter rörande Användare som Kundföretaget
och/eller Användaren lämnar genom användandet av tjänster
i Mybenefit. Tjänsteleverantören av Mybenefit är
personuppgiftsbiträde åt Kundföretaget, och utför endast
behandlingen å kundföretagets vägnar.

Vem ska jag som användare kontakta i frågor
om personuppgiftsbehandling?
Det är i första hand din arbetsgivare som du ska kontakta i
frågor rörande personuppgiftsbehandling, då denne är
personuppgiftsansvarig för merparten av den behandling
som sker.

Erbjudande- och Förmånsleverantör är
personuppgiftsansvarig för sin behandling av
personuppgifter vid beställningar och intresseanmälningar
från Kundföretaget och eller Användaren.

Var lagras personuppgifterna?

Vilka personuppgifter behandlas?

Mybenefit använder sig av Azure Stack i Cygates datacenter
placerade i Sverige. För mejlutskick kan i vissa fall tjänster i
annat EU-land (Litauen) förekomma.

Uppgifterna som hanteras i Mybenefit varierar mellan olika
kundföretag men omfattar vanligen kontaktuppgifter,
anställningsuppgifter, ersättningsuppgifter,
beställningsuppgifter och eventuella uppgifter som
användaren själv registrerar.

Varför används personnummer?
Personnummer används för att veta att det är rätt person
som loggar in och använder Mybenefit.

Hur länge lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som behandlas på uppdrag av Kundföretaget
gallras i enlighet med Kundföretagets instruktioner och det
personuppgiftsbiträdesavtal som ingåtts mellan
Tjänsteleverantören av Mybenefit och Kundföretaget.

Vad gäller för förmåner som tillhandahålls av
förmånsleverantörer?
I Mybenefit kan uppgifter visas som hämtas från
förmånsleverantörer som Kundföretaget anlitar för att
tillhandahålla förmåner till sina anställda. Kundföretaget är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa uppgifter i
Mybenefit, men vissa förmånsleverantörer är
personuppgiftsansvariga för sin behandling av uppgifterna.
I Mybenefit framgår kontaktuppgifter för varje
förmånsleverantörer.
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