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  Fel! Hittar 
inte 

referenskäll
a.Sida 1 (2) 

Dina personuppgifter på THREAD 
Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vårt arbete på ett 
sätt som skapar värde för dig och andra. De är också nödvändiga för att vi ska kunna 
kommunicera med dig, hålla dig informerad, hantera betalningar, och dela resultat av 
gemensamt arbete med dig. 
 
Vilka personuppgifter är det vi behandlar? 
Namn, personnummer (endast vid avtal), telefonnummer, mailadress, yrkesroll, foton, 
analysverktyg (såsom DISC-profil) samt minnesanteckningar från gemensamma 
samtal. I samband med kortbetalningar behandlar vi även kortinnehavarens namn, e-
postadress, bankkontouppgifter, betalkortsuppgifter, kortets utgångsdatum, CVC-kod,  
datum/tid/transaktionsbelopp, handlarens namn/ID, och plats. 
 
 

___ 
 

VARFÖR detta dokument? 
Vår roll på THREAD är att skapa meningsfulla förändringar för individer och organisationer. För att 

kunna göra det på ett bra sätt och för att vi ska kunna tillföra värde för dig, kommer vi behandla en del 
av dina personuppgifter. 

 
HUR då? 

För oss och ledare i allmänhet möter vi konstant utmaningen att balansera administrativa åtaganden 
utan att bli uppslukad av dem. Vi tror på att en värderingsdriven organisation har lättare att uppnå sina 

mål och skapar bättre resultat än en organisation som bara drivs av processer och regler.  
Men det räcker inte med att bara ha en stark och bra kultur baserad på tydliga värderingar, det krävs 

också strukturer och processer för att en organisation ska fungera.  
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) stärker skyddet av dina personuppgifter och den 

tillhandahåller en tydlig reglering avseende behandling och lagring av personuppgifter. Dina rättigheter 
som registrerad och våra skyldigheter som mottagare av dina personuppgifter ökar. Det är därför en 

struktur vi har respekt för och som vi följer. 
 

VAD nu? 
I det ingår att vi har en skyldighet att informera dig om följande… 

___ 
 
 
Rättslig grund  

a) Vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på den rättsliga grunden 
”allmänt intresse” (intresseavvägning). Det betyder att en personuppgift är 
nödvändig för att vi ska kunna utföra det arbete vi gör. 

b) Vi baserar också vår behandling av dina personuppgifter på den rättsliga 
grunden ”avtal”, i de fall det handlar om skriftliga avtal. 

 
 
Varifrån/från vem har vi erhållit dina personuppgifter? 
Vi har erhållit dina personuppgifter från dig själv eller från din arbetsgivare. 
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Vem/vilka hanterar dina personuppgifter? 
• Anställda på THREAD 
• Anställda på Sweden Get Recruited (Enbart i det fall att din interaktion med 

THREAD är angående Sweden Get Recruited (SGR)) 
• Personuppgiftsbiträden som är våra leverantörer (såsom SLG Thomas 

International, Google Drive och liknande) 
 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Personuppgifterna sparas så länge det anses relevant. Då THREAD har långvariga 
relationer med sina kunder (och sitt nätverk) samt att THREAD vanligen behåller 
relationer till tidigare kunder även efter de har bytt företag, så anses dina 
personuppgifter relevanta över lång tid. Dina personuppgifter anses inte längre 
relevanta när THREAD bedömer möjligheterna till framtida interaktion som 
obefintliga. 
 
 
 
Dina rättigheter  
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att kostnadsfritt begära att vi: 

• ger dig tillgång till dina personuppgifter som finns hos oss (registerutdrag) 
• rättar dina personuppgifter om något är felaktigt 
• raderar dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning 
• begränsar behandlingen av dina personuppgifter om det inte strider mot 

annan lagstiftning 
• ger dig rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 

 
Du har även rätt att när som helst lämna in klagomål gällande vår behandling av dina 
personuppgifter till Datainspektionen. 
 
 
 
Personuppgiftsansvarig 
THREAD AB 
Kungsholmstorg 10 
112 21 Stockholm 
Kontaktperson: Kevin Ryan 
Mail: kevin.ryan@thread.se 
 
Vår GDPR-policy finns på thread.se. 



GDPR – Genomgång av personuppgifter lagrade av THREAD AB 
Lokalt och via personuppgiftsbiträden 

 
 
LOKALA DATORER 

- namn 
- fotografier 
- emailadresser 
- bostadsadresser 
- telefonnummer 
- yrkesroller 
- DISC-profiler 

 
GOOGLE  
(leverantör av datalagrings-, kalender- 
samt kontaktlagringstjänster)  

- fotografier 
- emailadresser 
- bostadsadresser 
- telefonnummer  
- yrkesroller 
- DISC-profiler 

 
SURVEY MONKEY 
(leverantör av enkätstjänst) 

- namn 
 
DROPBOX  
(datalagringsleverantör) 

- namn för fakturaändamål 
- adresser för fakturaändamål 

 
FACEBOOK  
(kommunikationsplattform) 
 
LINKEDIN  
(kommunikationsplattform) 
 
SWEDBANK  
(leverantör av bank- och 
bokföringstjänster) 

- namn för fakturaändamål 
- adresser för fakturaändamål 
- personnummer av personer i 

organisationen 
 
SLG THOMAS INTERNATIONAL 
(leverantör av DISC-profiler) 

- namn 
- emailadresser 
- kön 
- arbetsplats 
- DISC-profil 

MICROSOFT  
(leverantör av programvara) 

- namn på anställda 
- telefonnummer till anställda 
- kontokortsnummer från anställda 

 
ICLOUD 
(datalagringstjänst) 

- fotografier 
- back-up av filer från lokala datorer 

 
SKOVIK 
(tjänsteleverantör för utläggshantering)  

- namn för bokföringsändamål 
- telefonnummer för 

bokföringsändamål 
 
SLACK 
(kommunikationsplattform) 

- namn 
- kontaktuppgifter 

 
WIX  
(webbsidetjänst) 

- fotografier (lösenordsskyddat) 
- namn, telefonnummer och 

kontokortsnummer av anställda 
- namn, emailadresser, yrkesroll, 

telefonnummer av kunder som 
gjort en betalning via hemsidan 
(lösenordsskyddat) 

 
Stripe  
(betalningstjänst) 

- kortinnehavarens namn 
- emailadress 
- bankkontouppgifter 
- betalkortsuppgifter 
- kortets utgångsdatum 
- CVC-kod 
- datum/tid/transaktionsbelopp 
- handlarens namn/ID 
- plats 



GDPR-policy THREAD AB 
 

 

THREAD ERHÅLLER, PÅ FÖLJANDE SÄTT, LAGLIG RÄTT ATT FÖRVARA PERSONUPPGIFTER 
 
A. För att kunna sköta bokföring enligt lag, måste THREAD behandla personuppgifter som är nödvändiga för 
detta ändamål. Tex: 

- personnummer 
- namn 
- telefonnummer 

 
B. THREAD tillämpar intresseavvägning för att hantera personuppgifter, såsom 

- telefonnummer 
- namn 
- emailadresser 
- bostadsadresser 
- yrkesroll 
- Analysverktyg  

(t.ex. DISC-profil för att stimulera och stödja reflektion om beteende) 
- fotografier, 

till personer som ingår eller ingått i våra företagsspecifika konsultuppdrag, program och liknande. Detta för att 
det är nödvändigt för att kunna utföra vårt arbete med att få individer att utvecklas och samarbete bättre, på ett 
sätt som skapar värde. Vi behöver kunna förmedla information, sammanställningar av genomfört arbete och helt 
enkelt ha möjlighet till en direkt kommunikationskanal till dessa personer. I och med att vi arbetar över lång tid 
och nära våra kunder och nätverk - och dessutom vid olika tillfällen i gränslandet mellan näringsliv och pro bono 
- är kontaktinformation till olika individer i detta nätverk relevanta över långa tidsperioder. Vi ämnar inte spara 
några personuppgifter när vi bedömer möjligheten till framtida interaktion med individen som obefintlig. 
 
C. När nödvändigt får personer som vi interagerar med, lämna uttryckligt samtycke för att vi ska behandla 
deras personuppgifter. 
 
 
 
THREAD FÖRVARAR OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER PÅ FÖLJANDE SÄTT 
 
A. THREAD vet var personuppgifter är sparade någonstans och sparar den informationen ett strukturerad sätt, 
vilket gör att det är lätt att identifiera var den finns lagrad någonstans. 
- Vi använder ett visst antal tjänster (som agerar personuppgiftsbiträden) för att förvara information, såsom 
Google Drive, SLG Thomas International, m.fl. 
- Strukturer på dessa tjänster och lokala datorer är uppbyggd på ett systematisk och lättillgängligt sätt, där 
information går att ta fram på ett systematiskt sätt. 
 
B. Alla THREADs tjänster och datorer är lösenordsskyddade, där lösenorden inte har låg säkerhet. 
 
C. THREAD behandlar avsiktligt inte känsliga personuppgifter som inte är relevanta. T.ex. allergier på deltagare 
på aktiviteter anordnade av THREAD, behandlas mellan kund och konferensanläggning och inte via THREAD. 
 
D. THREAD behandlar, när möjligt, relevanta känsliga personuppgifter på ett sätt som inte lämnar spår i digitala 
miljöer. T.ex. via personliga samtal istället för via mail. 
 
 
 
 
 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 
THREAD AB 

Kungsholmstorg 10 
112 21 Stockholm 

Kontaktperson: Kevin Ryan 
kevin.ryan@thread.se 



GDPR Incidentpolicy THREAD AB 
 

 
NÄR THREAD AB HAR SKÄL ATT TRO ATT SÄKERHETEN KRING DE PERSONUPPGIFTER VI 
BEHANDLAR HAR RISKERATS, SKA FÖLJANDE ÅTGÄRDER SKA BEAKTAS OCH OM RIMLIGT 
GENOMFÖRAS. 
 
 
 

A. Analys och bedömning av vilken information som har riskerats och hur mycket av dem. 
 

B. Direkta åtgärder som kan minimera risken, t.ex. byte av lösenord eller liknande. 
 

C. Förmedla incident till datainspektionen.  
 

D. Om relevant kontakta berörda individer. 
 

 



GDPR Utdrags- och rättelsepolicy THREAD AB 
 

 
 
 
 
NÄR EN INDIVID BEGÄR ETT UTDRAG AV DE PERSONUPPGIFTER SOM THREAD INNEHAR 
OM DEN PERSONEN, SKALL THREAD AGERA PÅ FÖLJANDE SÄTT. 
 
 
 

A. En person på THREAD ges ansvaret att ta fram och förmedla informationen. 
 

B. Den personen gör en arbetsplan och förmedlar till alla parter när det är rimligt att utdraget kan 
vara klart. 
 

C. Personen leder arbetet med att ta fram alla personuppgifter och sammanställa dem. Det 
innefattar genomgång av alla personuppgiftsbiträden som THREAD har där den aktuella 
individens personuppgiften finns sparade. Det arbetet balanseras med att upprätthålla 
THREAD vanliga arbetsflöde. 
 

D. Alla anställda på THREAD bidrar med alla aktuella personuppgifter de har sparade lokalt om 
den aktuella individen.  
 

E. Ett utdrag levereras till den individ som begärt den. 
 

 
NÄR EN INDIVID BEGÄR RADERING AV DE PERSONUPPGIFTER SOM THREAD INNEHAR OM 
DEN PERSONEN, SKALL THREAD AGERA PÅ FÖLJANDE SÄTT. 
 
 

A. En person på THREAD ges ansvaret att leda processen av att radera informationen. 
 

B. Den personen gör en arbetsplan och förmedlar till alla parter när det är rimligt att processen 
kan vara klar. 
 

C. Personen leder arbetet med att radera alla personuppgifter (som inte har annan laglig grund 
för att fortsätta att lagras). Det innefattar genomgång av alla personuppgiftsbiträden som 
THREAD har där den aktuella individens personuppgiften finns sparade. Det arbetet 
balanseras med att upprätthålla THREAD vanliga arbetsflöde. 
 

D. Alla anställda på THREAD bidrar med att radera alla aktuella personuppgifter de har sparade 
lokalt om den aktuella individen.  
 

E. En kommunikation om att arbetet är slutfört delges den aktuella individen när arbetet är klart. 
 

 
NÄR EN INDIVID BEGÄR RÄTTELSE AV DE PERSONUPPGIFTER SOM THREAD INNEHAR OM 
DEN PERSONEN, SKALL THREAD AGERA PÅ FÖLJANDE SÄTT. 
 

A. Individen som vill göra en rättelse inkommer med en specifikation av vad det gäller. 
 

B.  THREAD agerar enligt processen för Utdrag (ovan) för att gå igenom personuppgifterna om 
personer samt löpande göra ändringar enligt rättelsen. 

 


