
 

INTEGRITETSPOLICY 

1 ALLMÄNT 

I denna integritetspolicy anges hur Midsona samlar in, behandlar, lämnar ut 

och lagrar dina personuppgifter.  

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du delar med oss, såsom 

när du köper produkter från Midsona via hemsidan, deltar i tävlingar via hem-

sidan, beställer prenumeration på vårt nyhetsbrev och i andra kontakter med 

Midsona, såsom vid besök på Midsonas hemsida eller när du har en fråga och 

har kontakt med Midsona eller om du söker jobb hos oss. 

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gäl-

lande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor! 

2 ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER  

Midsona AB (publ), org.nr. 556241-5322, Box 21009, 200 21 Malmö (”Mid-

sona” eller ”vi”) (Midsona Sverige AB, Midsona Norge AS, Midsona Danmark 

A/S, Midsona Finland Oy, Vitalas AB, Vitalas A/S, Vitalas AS och Vitalas Oy) 

är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. 

3 INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken 

egenskap du har kontakt med oss.  

När du beställer varor via får hemsida lämnar du information om dina kon-

taktuppgifter och betalningsuppgifter. Om du deltar i en tävling på vår hem-

sida lämnar du, beroende på tävlingens utformning, information om dina 

kontaktuppgifter och detsamma gäller vid beställning av prenumeration på 

vårt nyhetsbrev. Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat 

ärende samlar vi in och behandlar de personuppgifter som lämnas av dig. 

Normalt samlas också uppgifter om IP-adress och din användning av Midso-

nas hemsida in. 

Om du söker jobb hos Midsona behandlar vi de uppgifter du själv delar, ditt 

CV, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller 

till av oss anlitat rekryteringsbolag, såsom exempelvis betyg och intyg. Dess-

utom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med 

referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester. 

Om du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information finns i vår 

policy avseende detta på vår hemsida https://www.midsona.com/sett-

tings/om-webbplatsen/.  

En detaljerad lista över de personuppgifter som samlas in och behandlas, lag-

lig grund för behandlingen samt lagringstid finns i Bilaga 1.  

https://www.midsona.com/settings/om-webbplatsen/
https://www.midsona.com/settings/om-webbplatsen/


4 ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken 

egenskap du är i kontakt med oss. I denna punkt beskrivs kortfattat för vilka 

syften vi använder dina personuppgifter och en mer detaljerad lista över än-

damålen för vår behandling finns i Bilaga 1. 

Om du är kontakt med oss i egenskap av kund behandlar vi dina personupp-

gifter i syfte att behandla din order, leverera varan och hantera betalningen, 

dvs. för att fullgöra vårt avtal med dig. 

Om du deltar i en tävling på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter 

för att kunna kommunicera med dig och i samband med val av vinnare och 

förmedling av eventuella vinster. 

Om du beställer en prenumeration av vårt nyhetsbrev behandlar vi dina per-

sonuppgifter för att kunna göra nyhetsbrevet tillgänglig för dig. 

Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att admini-

strera Midsonas rekrytering och kompetensförsörjning. 

Vid övrig kontakt med Midsona, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-

post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig 

och besvara din fråga. 

5 HUR LÄNGE SPARAR VID DINA PERSONUPPGIFTER?  

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en kundrelation, eller så 

länge som är nödvändigt för respektive ändamål som anges i denna policy. 

Närmare information om lagringstid för de olika ändamålen finns i Bilaga 1. 

6 VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED? 

Dina personuppgifter som kund till oss kan komma att delas med externa 

samarbetspartners inom exempelvis kundtjänst, inkasso och tillhandahål-

lande av nyhetsbrev. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av 

myndighet vid anmälan om biverkningar. 

Dina personuppgifter som jobbsökande kan komma att delas med externa 

samarbetspartners inom exempelvis rekrytering och tillhandahållande av IT-

system vid eventuell bedömning av jobbansökningar.  

7 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.  

8 DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgif-

terna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register. 



Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga kan du begära att vi rättar dem. Du 

kan också komplettera eventuella ofullständiga uppgifter vi har om dig. 

Du har en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig 

raderade. Denna rättighet gäller om  

(i) uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats 

in eller behandlats för,  

(ii) du invänder mot en behandling som sker med stöd av ett berättigat 

intresse efter en intresseavvägning som vi gjort och ditt skäl mot be-

handling väger tyngre än vårt berättigade intresse; 

(iii) du invänder mot behandling som sker för direktmarknadsföring; 

(iv) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt; och 

(v) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förplik-

telse som vi omfattas av; 

Vi har rätt att neka radering av personuppgifter i vissa situationer, såsom när 

det finns en laglig skyldighet som förhindrar oss att radera uppgifterna, eller 

om behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fastställa, göra 

gällande eller försvara ett rättsligt anspråk som vi har. 

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål. Detta gäller bland an-

nat när du anser att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga och du har 

begrät rättelse och begräsningen gäller under tiden som behövs för att utreda 

om uppgifterna är felaktiga. 

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker 

med stöd av en intresseavvägning. Om du gör en sådan invändning kommer 

vi fortsättningsvis enbart att behandla dina personuppgifter om vi har berät-

tigade skäl som väger tyngre än dina intressen. 

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som 

sker för direktmarknadsföring. 

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du  under vissa förutsätt-

ningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt 

och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig. 

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du 

rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål. 

9 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste vers-

ionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida. 



10 KONTAKTUPPGIFTER 

Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kon-

takt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkom-

men att maila oss på adress GDPR@midsona.com.  

  

mailto:GDPR@midsona.com


 

BILAGA 1  

 

SAMMANSTÄLLNING AV BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

 

Ändamål 

Rättslig 

grund 

Kategorier av personupp-

gifter Lagringstid 

För att kunna hantera 

beställning/köp. 

Fullgörande 

av avtal. 

 Namn 

 Personnummer  

 Kontaktuppgifter (t.ex. 

adress, e-post och tele-

fonnummer)  

 Betalningshistorik 

 Betalningsinformation 

 Kreditupplysningar från 

kreditupplysningsföre-

tag 

 Köpinformation (t.ex. 

vilken vara som har 

beställts eller om va-

ran ska levereras till en 

annan adress) 

Till dess att köpet har ge-

nomförts (inklusive leverans 

och betalning) och för en 

tid om 36 mänader 

därefter i syfte att kunna 

hantera eventuella reklamat-

ions- och garantiärenden. 

För att kunna fullgöra Midsonas 

rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, 

domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. 

bokföringslagen eller reglerna om 

produktansvar och produktsäkerhet, 

vilka kan kräva framtagande av kom-

munikation och information till allmän-

heten och kunder om produktlarm och 

produktåterkallelser vid exempelvis en 

defekt eller hälsovådlig vara, eller regler 

om hantering av anmälda biverkningar). 

Rättslig för-

pliktelse 

 Namn 

 Personnummer Kontakt-

uppgifter (t.ex. adress, 

 e-post och telefonnum-

mer) 

 Betalningshistorik. Be-

talningsformation 

 Din korrespondens 

 Uppgift om köptid-

punkt, eventuellt 

fel/klagomäl 

 Hälsodata (t.ex. aller-

giska reaktioner och 

hälsotillstånd som du 

upplyser oss om 

Till dess att köpet har ge-

nomförts (inklusive leverans 

och betalning) och för en 

tid om 36 månader 

därefter [eller [xx] [måna-

der/år] såvitt avser informat-

ion om anmälda biverk-

ningar]. 

För att kunna genomföra och han-

tera deltagande i tävlingar och/eller 

event. 

Intresseavväg-

ning 

 Namn 

 Personnummer eller ål-

der 

Under den tid 

tävlingen/eventet (inklusive 

ev. utvärdering) pägär. 



Ändamål 

Rättslig 

grund 

Kategorier av personupp-

gifter Lagringstid 

 Kontaktuppgifter (t.ex. 

adress, e-post och tele-

fonnummer) 

 Uppgifter lämnade i 

tävlingsbidrag 

 Uppgifter lämnade i 

utvärderingar av 

event. 

För att kunna administrera  och hantera 

rekrytering och kompetensförsörjning. 

Intresseavväg-

ning 

 Namn 

 Personnummer eller ål-

der 

 Kontaktuppgifter (t.ex. 

adress, e-post och tele-

fonnummer) 

 Uppgifter lämnade i 

jobbansökan (t.ex. CV, 

personligt brev, betyg 

och intyg)  

 Anteckningar från inter-

vjuer 

 Samtal med referens-

personer 

 Resultat från eventuella 

personlighetstester 

Under den tid rekryteringen 

pågår. Uppgifterna kan 

komma att sparas längre för 

att kunna användas vid ett 

eventuellt överklagande av 

tillsättning av tjänst i enlig-

het med gällande diskrimi-

neringslagstiftning. Senast 

två år efter avslutad rekryte-

ring eller efter mottagandet 

av spontanansökan kommer 

uppgifterna att raderas. 

 


