Personuppgiftspolicy Schibsted/Inizio Opinionspanel
Denna personuppgiftspolicy är framtagen för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för ditt
deltagande i Schibsted/Inizio Opinionspanel (“Panelen”). Våra användares förtroende är av yttersta vikt
för oss, och vi tar därför ansvar för att skydda din integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna
personuppgiftspolicy noggrant.
Personuppgiftsansvarig Schibsted Sverige AB (org. nr. 556536-9500) är ansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i samband med din registrering och ditt deltagande i Panelen. Schibsted
samarbetar med Inizio, som hanterar och administrerar Panelen för Schibsteds räkning. Inizio är
Schibsteds personuppgiftsbiträde.
Syftet med panelen är att göra undersökningar bland svenska folket. Det övergripande syftet är att ta
reda på vad som engagerar och berör genom att ställa frågor till ett representativt urval och publicera
aggregerade resultat, framförallt Schibsteds publikationer såsom Aftonbladet, Omni och Svenska
Dagbladet. Vi har avancerade modeller för att säkerställa en hög kvalitet på resultatet av
undersökningarna. Vi säkerställer att urvalet deltagare som svarar på varje enkät blir ett representativt
urval av den grupp enkäten omfattar. Baserat på hur du besvarat frågorna i en viss enkät kommer vi att
anpassa hur ofta och vilka andra enkäter du kommer att erbjudas att besvara framöver.
Du hittar en lista med förklaringar av centrala begrepp längst ned i denna policy.
Uppgifter som vi behandlar
När du väljer att delta i Panelen och utför aktiviteter inom ramen för densamma (t.ex. svarar på enkäter)
kan du välja att lämna ut uppgifter om dig själv, t.ex. e-postadress, telefonnummer, postnummer, ålder,
familjesituation och inte minst svar på enkätfrågor som kan avse allt från dina fritidsintressen till mer
känsliga områden som din partisympati, trosuppfattning, sexuella läggning, hälsa och andra känsliga
personuppgifter. De svar och de uppgifter som du själv väljer att lämna till oss när du besvarar en enkät
benämner vi som “enkätsvar”.
När du deltar i Panelen kommer vi även att behandla information om din användning av webbplatsen. Du
hittar mer information om detta under vår Cookie Policy.
Ändamål med behandlingen - Vad används uppgifterna till?
Vi behandlar dina uppgifter för följande ändamål:
Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategorier av
personuppgifter

Genomföra undersökningar för
användning av bolag inom
Schibstedkoncernen och
Schibstedkoncernens partners

- Inbjudan till undersökningar via de
kontaktformer du angivit.
- Sammanställning av enkätsvar på
gruppnivå.
- Redovisning av resultat från
undersökningar för olika bolag inom
Schibstedkoncernen och i
förekommande fall partners.
- Publicering av resultat i olika
medier.

Namn,
kontaktuppgifter
och enkätsvar.

Hantera ditt deltagandet i Panelen
inklusive att säkerställa att varje enkät
går ut till ett representativt urval av
svenska befolkningen.

- Dina enkätsvar kan läggas till
grund för urvalet av vilka enkäter
som du blir inbjuden att besvara i
framtiden;
- Registrering av vilka enkäter du
deltagit i samt din svarstid och
svarsfrekvens.

Namn,
kontaktuppgifter
och enkätsvar.

Laglig grund: Eftersom dina enkätsvar kan komma att innehålla känsliga personuppgifter, ber vi om
ditt samtycke för deltagande i Panelen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge du deltar i Panelen och lämnar aldrig dina personuppgifter vidare. Om du
inte längre vill vara med i Panelen raderar vi dina uppgifter när du avanmäler dig, senast en månad efter
att du lämnat Panelen, därefter kommer endast information som krävs för att uppfylla andra rättsliga
åtaganden att finnas kvar.
Utöver vad som framgår av denna Policy lämnar vi aldrig ut dina personuppgifter till bolag utanför
Schibsted koncernen.
Överföring av dina personuppgifter
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i
denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har
fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i
samband med deltagande i Panelen kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter
inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss.
Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och
kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.
Överföring av personuppgifter till tredje land
Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och
vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.
Deltagande i Panelen
Du måste vara 16 år för att få delta i Panelen. Ditt deltagande i Panelen är personligt och får inte överlåtas
till eller användas av annan. Du ansvarar för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i orätta händer. Om
du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, hör av dig till vår support.
Vilka rättigheter har jag – och hur nyttjar jag mina rättigheter?
Nedan finner du information om dina rättigheter under dataskyddslagstiftningen.
•
•

Din rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig (rätt till insyn). Du har rätt att få tillgång
till de uppgifter vi behandlar om dig.
Din rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

•
•

Din rätt att få uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”). Du har som huvudregel rätt att få dina
personuppgifter raderade.
Din rätt till att invända mot och begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan vi behandla
personuppgifter där behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen,
förutsatt att de registrerades rättigheter och friheter inte väger tyngre. I sådana fall har du, den
registrerade, rätten att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig. Som huvudregel
kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna, och detta gäller undantagslöst om
syftet är direkt marknadsföring. Under vissa omständigheter har du också möjlighet att begära att
behandlingen av dina personuppgifter stoppas eller begränsas. Om du nyttjar denna rätt får dina
personuppgifter endast behandlas baserat på ditt samtycke eller för vissa andra ändamål som
framgår direkt av personuppgiftslagstiftningen.

Ytterligare information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.
Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa
undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på
grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas
eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.
Klagomål, förbättringsförslag och andra frågor
En av våra viktigaste uppgifter är att hantera data på ett säkert, användarvänligt och ansvarsfullt sätt.
Om du har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på:
support@panel.schibsted.se eller 08-514 247 44.
Om du är missnöjd, har förslag på hur vi kan förbättra oss eller andra frågor, kan du även ta kontakt med
Schibsted Medias dataskyddsombud (Data Protection Officer).
Du har också rätt att lämna klagomål som rör vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyndighetensroll/klagomal/
Övrigt
Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår
behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men
som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om det.
Till sist. Välkommen till oss för att svara på frågor om viktiga saker som rör vårt samhälle! Vi är väldigt
glada för att du vill vara med i vår panel!
Centrala begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa
omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsterna
utgöra personuppgifter.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös
eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter om hälsa kan t.ex. vara sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling,
registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och
medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet
med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Cookie En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) vilken
gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar
information avseende dig (så som namn, adress, telefonnummer etc.) utan endast information om din
webbläsare och den aktivitet som har skett genom webbläsaren. Du kan själv inaktivera cookies i din
webbläsare. Gör detta genom att gå till “hjälp”- sektionen i din webbläsare och avaktivera cookies. Du
hittar mer information om vår användning av Cookies under vår Cookie Policy.

