
  

GDPR Policy 

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över 

dina personuppgifter. I vår policy för personuppgifter 

beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt på 

vilket sätt du kan kontrollera de personuppgifter som du 

lämnar till oss. 

Vad samlar vi in? 

Vi samlar in de personuppgifter du frivilligt tillhandahåller 

oss, till exempel när du anmäler dig till något av våra 

seminarier, jobbmatchningar eller andra evenemang, eller 

när du kommunicerar med oss via e-post eller andra 

kanaler. Personuppgifter vi samlar är namn, e-postadress, 

telefonnummer, adress, godkännande för nyhetsbrev, 

godkännande för evenemangsinformation, företag du 

jobbar på, samt din titel eller roll, och information som 

ingår i ditt CV när du anmäler sig på jobbmatchningar. Vi 

samlar inte in fler personuppgifter än vad som behövs för 

ändamålet. 

I vissa fall hämtar vi också 

personuppgifter/kontaktuppgifter från andra källor som till 

exempel verksamhetsrelaterade webbplatser, växel, 

kundtjänst och HR-avdelning, då vi bedömt att du 

eventuellt är intresserad av Opportuntiy Day arbete pga. 

din yrkesroll. 

Personuppgifter i form av bilder, även rörliga bilder, 

föregås av att vi inhämtar ett muntligt eller skriftligt 

samtycke där vi frågar om du vill medverka på bilden eller 

filmen. Om du i efterhand skulle ångra dig kan du alltid 

kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke. 

Varför samlar vi in information? 

Personuppgifterna vi samlar in används för att: 

• fullgöra avtalet som du eller din företag är en part 

i 

• hantera anmälningar till exempelvis seminarier 

och evenemang samt uppföljning av dessa 

• hantera anmälningar till jobbmatchning och den 

process som ingår i verksamheten 

• bjuda in dig till aktiviteter, skicka ut nyhetsbrev 

eller annan riktad information 

• kunna kommunicera med dig om du kontaktar 

oss via e-post, eller vid kommunikation med dig 

avseende ett specifikt ärende 

Kommunicera vår verksamhet till våra målgrupper. 

Foto/rörliga bilder används för publicering i Opportunity 

Day kanaler: webbplats, sociala medier samt tryckt 

material som t.ex. skrifter, rapporter, inbjudningar och 

dylikt. 

Hur använder vi information? 

Vi använder personuppgifterna för att kunna uppfylla våra 

åtaganden mot dig i samband med evenemangsbesök och 

att fullgöra de uppdrag som åligger oss. Det kan vara för 

att kunna ge dig som besökare eller utställare nödvändig 

information innan evenemanget, liksom hantering av 

kundserviceärenden som besöksinformation, klagomål, 

frågor om återköp, jobbmatchningen etc. Har du godkänt 

att ta emot nyhetsbrev från oss använder vi din mejladress 

för information och marknadsföring av våra evenemang, 

samt övrig info om vad som händer på och omkring 

Opportunity Day. 

Vilka delar vi information med? 

Dina uppgifter kan komma att lämnas till tredje part men 

endast om det finns skäl för det inom ramen för 

Opportunity Day verksamhet. Exempelvis kan din CV 

lämnas ut eller vara synlig för andra i samband med 

jobbmatchningprocessen där du är deltagare. På 

jobbmatchningprocessen, tredje part kan vara person som 

är en del av matchmaking processen och företag som du 

är matchad med. 

I några fall delar vi dina personuppgifter med företag som 

är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Det gäller 

leverantören av vårt biljettsystem ”Ticket Tailor”. 

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook 

eller LinkedIn, för att komma i kontakt med oss, så 

överförs informationen samt personuppgifter alltid till 

tredje part (företaget/organisationen som driver det 

sociala mediet). 

Vi lämnar aldrig ut uppgifter i kommersiella syften. 

Dina rättigheter 

Du kan när som helst kontakta oss för att få dina uppgifter 

borttagna och i samband med det upphör vi med 

databehandlingen. Dina uppgifter kommer då att raderas. 

Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära 

rättelse. 

Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig 

som Opportunity Day behandlar. 

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina 

personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket. 

För förfrågningar samt begäran om radering av 

personuppgifter, kontakta oss via e-post 

info@opportunityday.se  

 

 


