DataVara AB – Integritetspolicy
Supportdokument nr: LON0178
Programvara: Crona Portal och alla appar
Denna integritetspolicy beskriver hur DataVara AB
AB, org. nr. 556453-3817, Östra Ringgatan 18, 441
60 Alingsås (”DataVara AB”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”,
”vårt” och ”oss” nedan avses DataVara AB.
Denna Integritetspolicy riktar sig till dig som tar del
av våra produkter eller funderar på att ladda ner från
t.ex. AppStore eller Google Play.

Produkter
DataVara AB tillhandahåller ett antal olika mobila
applikationen (”appar”) enligt följande:

Lönekalkylatorn 20##
Innehåller inga personuppgifter.

Personlig Reseräkning iPhone
Vi har ingen tillgång till personuppgifter, dessa sparas endast i mobilen. Vid överföring av reseräkningsdata till ett löneprogram sker detta via mail eller
Dropbox.

Crona Entré 50
Vi har ingen tillgång till personuppgifter, dessa sparas endast i mobilen. Vid överföring av reseräkningsdata till ett löneprogram sker detta via mail eller
Dropbox.

Crona Portal
En internetportal som är kopplad via en server som
vi administrerar och hanterar personuppgifter. Portalen rapporterar in och presenterar personuppgifter i
lönesammanhang. För att kunna tillhandahålla denna
tjänst och tillhörande kundservice, behandlas självklart personuppgifter.

Crona Lönebesked
En app som är kopplad via en server som vi administrerar och hanterar personuppgifter. Appen presenterar personuppgifter som lönebesked och saldouppgifter. För att kunna tillhandahålla denna tjänst och
tillhörande kundservice, behandlas personuppgifter.

Crona Portabel

©Ö

Appen är kopplad via en server som vi administrerar
och hanterar personuppgifter. Appen rapporterar in
och presenterar personuppgifter i lönesammanhang.
För att kunna tillhandahålla denna tjänst och tillhörande kundservice, behandlas personuppgifter.
Verktyg
Ovanstående produkter är verktyg för din arbetsgivare för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser gente2018-12-14

mot dig som anställd och mot olika myndigheter. Vi
behandlar inte personuppgifter på annat sätt än att
personinformationen lagras på servrar som vi administrerar direkt eller via ett underbiträde.
Integritetspolicy
Personuppgiftsansvarig är din arbetsgivare som tillhandahåller tjänsten till dig som anställd, vi är personuppgiftsbiträde och har ansvar gentemot den personuppgiftsansvarig.
Som personuppgiftsbiträde behandlar vi alltid personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive
EU:s dataskyddsförordning. DataVara AB arbetar
aktivt med att skydda dina personuppgifter genom att
vidta tekniska och organisatoriska åtgärder. Personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat med din arbetsgivare.
Med begreppet behandling avses endast lagring av
personuppgifter samt bearbetning för användning i
arbetsgivarens personalsystem. Vi som personuppgiftsbiträde bearbetar inte personuppgifter på annat
sätt än att på din arbetsgivares uppdrag spara och
säkerhetskopiera dessa personuppgifter.
Vilka personuppgifter behandlas?
Vilka personuppgifter behandlas, varför, på vilken
laglig grund och hur länge ske behandlingen?
I våra produkter och på din arbetsgivares uppdrag
hämtas personuppgifter direkt från dig, men också
direkt från din arbetsgivare eller ett företag du representerar. I produkterna behandlas uppgifter som ligger till underlag för lön, ersättningar, närvaro, frånvaro, schema, etc. Ändamålet är arbetsgivaren legitima skäl för att kunna utföra sin personaladministration. Något samtycke från dig som arbetstagare
behöves normalt inte enligt dataskyddsförordningen.
Uppgifterna om dig lämnas endast till din arbetsgivare. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar
ut sådana personuppgifter, detta efter godkännande
av den personuppgiftsansvarige.
När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa
rättigheter enligt lag. Kontakta din arbetsgivare för
mer information. Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de
rättas eller kompletterar sådana personuppgifter.
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