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1

Allmänt

Skyddet av dina personuppgifter är av särskild betydelse för oss. I enlighet med bestämmelserna i den allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR) kommer denna policy att informera dig om all behandling av personuppgifter
som Quantum Leben AG (hädanefter “QL”) utför, och alla relaterade rättigheter som du som berörd person har
rätt till.
Denna integritetspolicy kan uppdateras när som helst. Därför rekommenderar vi starkt att du läser denna
integritetspolicy regelbundet för att bekanta dig med eventuella ändringar. Detta dokument speglar den senast
ikraftträdda versionen.
Alla personliga roll- och funktionsbeteckningar som används i detta dokument ska förstås som både kvinnliga
och manliga.

2

Namn och kontaktuppgifter till den ansvariga enheten

Quantum Leben AG
Städtle 18
FL – 9490 Vaduz
Data Protection Officer

3

Dataskyddsombud

QL har utsett ett dataskyddsombud som kommer vara tillgänglig för att svara på alla frågor som du eventuellt
har angående den behandling av personuppgifter som vi utför. Du kan nå honom på följande e-postadress:
dataprotection@quantumleben.com

4

Behandling av personuppgifter

I enlighet med bestämmelserna i GDPR behandlar QL personuppgifter. I följande avsnitt kommer du hitta
information om QL:s relevanta behandling av personuppgifter inklusive respektive ändamål och rättslig grund.

4.1

Webbplatser

4.1.1

Personuppgifter

Principiellt kan du titta på QL:s webbplatser utan att direkt avslöja för oss vem du är. Våra webbservrar samlar
och lagrar emellertid automatiskt information som överförs till oss av din webbläsare under en rent informativt
användande av webbsidorna. Övriga personuppgifter samlas endast in om du kontaktar oss med hjälp av
kontaktformuläret som är tillgängligt på vår webbplats, eller via e-post.
De personuppgifter som QL mottar via kontaktformulär eller e-post gör det inte möjligt för oss att skapa en
omfattande lista eller behandla och använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att svara på ditt
ärende.
Vanligtvis innehåller din personliga information följande informationstyper och kategorier:
- relevant information om din dator och anslutningen (IP-adress, operativsystem, webbläsartyp,
webbläsarversion, webbläsarkonfiguration, internetleverantörens namn etc.). Denna information överförs för
att möjliggöra internetanslutning och användning av webbsidorna samt informationsutbyte;
GDPR Privacy Policy detaljerad v1 0 20190101 (SW 190219)

Sida 3 av 12

- relevant information om webbsidorna (URL, IP-adress etc.) som gav åtkomst eller hänvisade dig till QL: s
webbsidor, samt datum och tid;
- alla delsidor och länkar som följde med (URL-klienten) under ditt besök på QL:s webbplats, samt datum och
tid;
- förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer som lämnades av dig när du använde kontaktformuläret;
- alla personliga kontaktuppgifter, såsom namn, titel, adress, telefonnummer och e-postadress, som du ger oss
när du skickar ett mail till info@quantumleben.com;
- all information/uppgifter och din roll i förhållande till det företag du representerar (namn, adress, avdelning,
kontraktsinformation etc.) som du lämnar till oss när du skickar in kontaktformuläret eller skickar ett mail till
info@quantumleben.com;
- alla förfrågningar och meddelanden som skickas av dig till QL med hjälp av kontaktformuläret eller när du
skickar ett e-mail till info@quantumleben.com;
- alla söktermer som används av dig och de visningar som du gjort av produkter och tjänster på våra
webbplatser;
- all information som samlas in genom kakor eller liknande teknik;
- alla avtal, samtycke och/eller godkännanden som ges;
- all information du anger eller laddar upp till QL: s webbplats
All information som skickas från dig till QL tillhandahålls frivilligt av dig. Om du emellertid inte tillhandahåller all
information som är nödvändig för att webbplatsen ska kunna användas korrekt, kan QL:s webbplats bli
begränsad eller omöjlig att använda.
4.1.2

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

4.1.2.1

Bestämmelser för QL:s webbplats

Syftet med vår webbplats är att informera dig om vårt företag, våra produkter och tjänster. Dessutom erbjuder
QL dig möjligheten att använda kontaktformuläret på vår webbplats eller e-postadressen
info@quantumleben.com för att komma i kontakt med QL.
QL samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter uteslutande för följande ändamål:
- administrera, driva, underhålla och förbättra QL:s webbplats;
- bearbeta förfrågningar om webbplatsen;
- samordna och stödja QL:s försäkringsförmedlare;
- individualisera innehåll och erbjudanden på webbplatsen enligt dina personliga preferenser;
- utvärdera din rätt till vissa erbjudanden på webbplatsen;
- analysera QL:s kundbeteende på webbplatsen;
- svara på frågor och reagera på kommentarer;
- överföra information om QL:s produkter och avtal och tillhandahålla dokument i nedladdningsområdet;
- kommunicera olika frågor (t.ex. säkerhetsanvisningar, support och administrativa meddelanden etc.);
- hantera kampanj- och försäljningsaktiviteter eller affärsevent;
- följa alla relevanta rättsliga skyldigheter;
- verkställa avtalsenliga överenskommelser; och
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- uppfylla övriga individuellt överenskomna syften.
Därutöver säkerställer QL att endast en begränsad grupp människor har tillgång till dina personuppgifter i
samband med deras arbetsuppgifter och aktiviteter.
Alla uppgifter som krävs för att QL:s webbplats ska fungera korrekt, till exempel IP-adressen, behandlas för att
skydda QL:s berättigade intressen. QL:s berättigade intressen är att erbjuda tekniskt korrekt fungerande
webbsidor.
De personuppgifter som skickas via e-post eller kontaktformulär, såsom kontaktuppgifter och lämnad
information, behandlas i samband med relevanta åtgärder som vidtas före avtalsingåendet. För mer
information om företagskorrespondens, se avsnitt 4.2.
4.1.2.2

Google Analytics

QL:s webbplats använder Google Analytics, en webbanalysservice av Google Inc. (nedan kallad "Google").
1
Google Analytics använder cookies . Information som cookien generar om din användning av webbplatsen
kommer i allmänhet att överföras till, och lagras av, Google på servrar som finns i USA. Eftersom QL:s
webbplats använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()", behandlas emellertid IP-adresser bara i
förkortad form. Den överförda uppgiften exkluderar därför en direkt hänvisning till en person. Om uppgiften
som samlas in om dig (till exempel din IP-adress) tillåter en hänvisning till en person, förkortar Google dessa
uppgifter i EU / EES-medlemsländerna, därför raderas all information om personen. Endast i undantagsfall
sänds hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
Google använder den data som tas emot för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställer
rapporter om webbplatsaktiviteterna för QL och utför ytterligare tjänster relaterade till användningen av
webbplatsen och internet.
IP-adressen som överförs av din webbläsare i samband med Google Analytics kommer inte att kopplas till
någon annan data som samlats in och/eller används av Google.
Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar (t.ex. godkännande av cookies) i din webbläsare. Om du
gör det kan du begränsa utlämnandet av dina personuppgifter. Men kom ihåg att du i det fallet kanske inte kan
dra nytta av den fullständiga funktionaliteten på den webbplats som ville installera cookien.
Du kan förhindra registrering och lagring av data som genereras av cookies och genom din användning av QL:s
webbplats (inklusive din IP-adress) och bearbetningen av dessa data av Google, genom att hämta följande
plugin för webbläsare som finns under: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
QL använder Google Analytics-statistik för att analysera användningen av webbplatsen och tillåta en ständig
förbättring av sina webbsidor. I de undantagsfall där personrelaterade data överförs till USA har Google anslutit
sig till EU och USA:s gemensamma regler om integritetsskydd, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
Information om Google:
Google Dublin, Google Irland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001
Användarvillkor: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Översikt över dataskydd: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

1

Cookies är små filer som lagras på en användares dator. De är utformade för att hålla viss mängd data som är specifika för en
viss klient och webbplats, och kan nås antingen av webbservern eller klientdatorn. Detta gör det möjligt för servern att leverera
en sida som är skräddarsydd för en viss användare, eller att sidan själv kan innehålla en skript som är medveten om datan i
cookien och kan då transportera information från ett besök på webbplatsen (eller relaterad webbplats) till nästa.
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Sekretesspolicy: http: //www.google.se/intl/en/policies/privacy
Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics och överföring av data till Google är motiverad i
det berättigade intresset att kunna utvärdera användningen av denna webbplats.
4.1.2.3

Cookies

QL:s webbplats använder inte några så kallade "cookies" med undantag för ansökan från Google Analytics som
beskrivs i kapitel 4.1.2.2.
Det ska ändå nämnas att en "cookie" är en liten textfil som lagras på din dator av en webbplats för att du ska
kunna se och använda en webbplats och skräddarsy den efter dina behov. För att göra detta skickar textfilen
viss information tillbaka till webbplatsen.
Du kan när som helst ändra dina cookieinställningar (t.ex. godkännande av cookies) i din webbläsare. Om du
gör det kan du begränsa utlämnandet av dina personuppgifter. Men kom ihåg att du i det fallet kanske inte kan
dra nytta av den fullständiga funktionaliteten på den webbplats som ville installera cookien.
En fullständig och utökad förklaring av cookies och deras funktion finns under:
http://www.allaboutcookies.org/.
Eftersom QL:s webbplats använder cookies endast i förhållande till Google Analytics ligger den rättsliga
grunden för dess tillämpning i det berättigade intresset att kunna utvärdera användningen av webbplatsen.
4.1.2.4

Sociala medier och sociala plugins

2

QL:s webbplats har installerat plugins för olika sociala medier (Facebook, Google, Twitter, Linked-In och
Youtube). Deras syfte är att tillhandahålla en enkel anslutning till sociala medieplattformar för sociala medier.
Nedan hittar du en lista med länkar till användarvillkor och integritetspolicys till de sociala medier plugins som
används på QL:s webbplats.
Linked-in: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Google och Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=en
Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
Den rättsliga grunden för överföringar av data från QL:s webbplats till sociala medier är det berättigade
intresset att erbjuda en attraktiv webbplats till användarna som ger en optimal anslutning till de mest använda
sociala medierna.
Om du klickar på vår hemsida www.quantumleben.com på en av de tillhandahållna sociala medier-logotyperna,
kommer du att skickas vidare till den relevanta webbsidan för de sociala medierna. Med denna process delas
inga person- eller användaruppgifter med de sociala medieplattformarna. Dessa plattformar är under
tredjepartsleverantörernas ansvar och är helt oberoende av QL: s webbsidor.
4.1.3

Överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden eller tredje part

Dina uppgifter kommer inte att säljas, hyras eller ställas till förfogande för tredje part annat än vad som
beskrivs nedan.
2

Ett "plugin" är ett tillägg till en programvara som installeras på ett program, vilket förbättrar dess kapacitet. Om du till exempel
vill titta på en video på en webbplats kan du behöva ett plugin för att spela det eftersom din webbläsare inte har de verktyg som
behövs. Du kan tänka på det som att införskaffa en CD-spelare för din CD.
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Överföring av personuppgifter till statliga institutioner/organ eller myndigheter sker endast i enlighet med lag.
QL får vidarebefordra personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) för QL och tredje
parts räkning om det föreligger ett berättigat intresse.
Om det är nödvändigt kommer uppgifter att överföras till webbhotellet eller webbplatsens innehållschef likväl
som till personuppgiftsbiträden samt till tredje part såsom Google Analytics, Cookies och sociala
medieplattformar. Om anslutningen till de sociala medierna bara är en länk, kommer uppgifterna inte att
vidarebefordras.
Den rättsliga grunden för överföring av dina personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden bygger på det
berättigade intresset att erbjuda en fullt fungerande webbplats.
Överföring av uppgifterna till tredje part enligt ovan har sin rättsliga grund i det berättigade intresset vilket
följer av det beskrivna intresset för respektive ändamål.
4.1.4

Överföring av personuppgifter till tredje land

Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer utanför EU / EES utan något beslut om adekvat
skyddsnivå eller giltig integritetskyddscertifiering.
4.1.5

Hantering, lagring och säkerhet för personuppgifter

För att skydda att dina uppgifter som QL hanterar mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse
eller obehörig åtkomst använder vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Dessa förbättras
kontinuerligt i linje med den faktiska tekniska utvecklingen.
Trots våra tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera absolut
säkerhet. Vid användning av vår webbplats, våra produkter och tjänster bekräftar du att QL inte ger någon
bindande försäkran eller garanti och QL tar inte på sig något ansvar vid oavsiktlig eller avsiktlig manipulation,
förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst. Oberoende av detta, följer QL sin rapporteringsskyldighet i
förhållande till GDPR.
Om du använder en länk som tillhandahålls på QL:s webbplats som omdirigerar dig till webbsidor hos tredje
part, lämnar du erbjudandet på QL:s webbplats. QL tar inte på sig något ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter på tredje parts webbsidor, även om du får tillgång till dessa webbsidor via en länk från QL:s
webbplats.
Dina personuppgifter sparas endast av QL så länge som nödvändigt för det ursprungliga ändamålet för vilket
uppgifterna samlades in eller var nödvändiga utifrån gällande rättsliga skäl.
När du använder QL:s webbsida kommer dina uppgifter att ställas till förfogande för att göra det tekniskt
möjligt för QL att erbjuda tjänster på QL:s webbplats till dig. Utan att tillhandahålla de uppgifter som krävs för
att komma åt webbsidorna kan vi inte tekniskt erbjuda dig tjänsterna på våra webbplatser.

4.2

Företagskorrespondens

Om du kontaktar QL via vår e-postadress info@quantumleben.com eller via kontaktformuläret på vår hemsida,
inhämtar och behandlar QL följande personliga uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, e-postadress och eventuellt
din funktion och position inom ett företag.
Om det är nödvändigt behandlar QL ytterligare uppgifter om dessa överförs till oss av dig. Om du kontaktar QL
via telefon eller brev kommer de överförda uppgifterna att behandlas också. De uppgifter som behandlas är
beroende av de uppgifter vi får från dig.
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QL behandlar dessa uppgifter för att påbörja en korrespondens med dig och förse dig med önskad information.
Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är antingen en skyldighet att uppfylla ett avtal, särskilt ett
försäkringsavtal, om ett sådant avtal är på plats mellan dig själv och QL, eller en aktivitet som föregår ett avtal
eftersom korrespondensen antas vara relaterad till våra erbjudanden. Om det är nödvändigt behandlar QL
dessa uppgifter för att uppfylla lagliga, särskilt lagstadgade skyldigheter.
Om du befinner dig i ett affärsförhållande med QL, kan QL samla in ytterligare ändamålsrelaterade uppgifter,
vilka du kommer att informeras om på ett lämpligt ställe i denna integritetspolicy.
Principiellt överför QL inte dina personuppgifter som är relaterade till någon företagskorrespondens. Gällande
de ovan listade ändamålen, överförs dina personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR)
för att göra behandlingen av våra personuppgifter möjlig. Den rättsliga grunden för denna vidarebefordran av
uppgifter till externa personuppgiftsbiträden är densamma som behandlingen av personuppgifter på QL.
Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer utanför EU / EES utan ett beslut om adekvat
skyddsnivå.
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ursprungliga ändamålet
eller om det finns en rättslig grund för att göra det.
Bestämmelsen om behandling av dina personuppgifter för företagskorrespondens aktualiseras för att du
kontaktar oss angående kontraktuella frågor eller en legal, särskilt tillsyns, -skyldighet. I detta fallet behöver du
bara tillhandahålla oss de uppgifter vi behöver för att svara på dina frågor. Utan dessa uppgifter kommer vi
normalt sett inte ha möjlighet att kunna besvara dig.

4.3

Försäkringstagare och andra personer som är inblandade i försäkringsavtalet

Om du har ingått ett försäkringsavtal med QL eller har gjort en ansökan om ett sådant avtal hittar du relevant
information om behandlingen av dina personuppgifter i följande avsnitt.
4.3.1

Vilka av dina personuppgifter behandlar QL?

QL behandlar de personuppgifter som samlades in före eller under ett affärsförhållande från dig eller en
partner på uppdrag av dig. Relevanta personuppgifter är, beroende på din avtalsstatus: Kontaktuppgifter för
försäkringstagare, försäkrade personer, förmånstagare och verkliga huvudmän i kontraktet,
regelefterlevnadsuppgifter, bankuppgifter, eventuella tillgångar hos försäkringstagarna eller eventuella
bidragsgivande personer, samt hälsodata för de försäkrade och, kontaktuppgifter eller ytterligare uppgifter från
övriga involverade parter.
4.3.2

Vad är ändamålet och den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter?

QL behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR),
Lichtensteins Dataskyddslag, lagen om europeisk försäkringstillsyn och tillämplig försäkringslagstiftning i
allmänhet.
Behandling av personuppgifter utförs antingen för att uppfylla avtalsenliga tjänster eller för att utföra åtgärder
inför avtalsingåendet, som sker på din begäran eller på begäran av en partner på uppdrag av dig.
Utöver detta kommer QL att behandla dina uppgifter bortom avtalsförhållandet för att uppfylla eventuella
juridiska skyldigheter och för dokumentationssyften i händelse av några rättsliga krav eller för att försvara
sådana krav.
Om ditt samtycke krävs för att behandla dina personuppgifter, kommer du att bli ombedd för det i varje enskilt
fall.
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Tillhandahållande av personuppgifter krävs för ingående av avtalet och ytterligare kundservice.
4.3.3

Till vem kommer din data vidarebefordras till? Sker någon överföring till tredjeland?

Inom QL kommer bara de personer som behöver dina uppgifter för att uppfylla de avtalsenliga och juridiska
skyldigheterna, att få tillgång till dem. För ovan nämnda ändamål kan uppgifterna vidarebefordras till externa
personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) för behandling av uppgifterna för vår räkning, och vid behov, till
tredje part i händelse av ett berättigat intresse.
Mottagare av personuppgifter kan till exempel vara:
• Försäkringsförmedlare
• Återförsäkrare
• Avtalsbundna personuppgiftsbiträden
• Offentliga organ och institutioner
• Officiella regelefterlevnadsplattformar och revisorer
Det berättigade intresset att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part ligger framförallt i att på ett
lämpligt sätt verkställa ditt försäkringsavtal från ett ekonomiskt- och ett riskhanteringsperspektiv.
När QL överför dina personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden, hänvisar vi till samma rättsliga grund
som är relevant för behandlingen av dina uppgifter på QL.
Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer utanför EU/EES utan ett beslut om adekvat
skyddsnivå.
4.3.4

Hur länge kommer dina personuppgifter bevaras hos QL?

QL behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra
överenskomna tjänster, för rättslig regelefterlevnaden eller av andra juridiska skäl.
Lagringsperioden är i allmänhet trettio år efter det att avtalet har löpt ut. Om avtal inte ingås med dig, lagrar vi
all hälsodata som samlats in under riskbedömningen till slutet av det tredje kalenderåret efter det år då du
ansökte om försäkringsskydd.
Om behandling av personuppgifter inte längre krävs kommer uppgifterna att raderas från registerna.
4.3.5

Sker det något automatiskt beslutsfattande?

Principiellt använder QL inte något automatiskt beslutsfattande avseende affärsförhållanden enligt artikel 22
GDPR.
4.3.6

Finns det en skyldighet att lämna personuppgifter?

Som en del av vårt affärsförhållande måste du endast tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att
etablera, utföra och avsluta affärsförhållandet, eller de uppgifter som QL är skyldig att samla in juridiskt.
Utan dessa uppgifter kommer vi normalt sätt att neka att ingå ett avtal alternativt inte längre kunna genomföra
ett befintligt avtal och kommer kanske behöva säga upp det. I synnerhet är QL skyldig att behandla dina
personuppgifter, särskilt uppgifter för regelefterlevnad, i enlighet med tillämpliga lagar om åtgärder mot
penningtvätt och kundkännedom.
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I de fall du inte tillhandahåller QL nödvändiga uppgifter eller dokument, kan QL inte ingå ett avtalsförhållande
med dig alternativt kommer inte att kunna fortsätta ett pågående avtalsförhållande.

4.4

Försäkringsförmedlare

QL behandlar uppgifter från dig som en förmedlare i den mån du har ingått ett avtalsförhållande med oss, eller
önskar att göra det.
I detta avseende behandlar QL åtminstone följande personuppgifter: Kontaktuppgifter med kontaktpersoners
telefonnummer, prestationsuppgifter och provisionsbetalningar samt gemensam företagskorrespondens.
QL behandlar personuppgifter från dig i egenskap av förmedlare. QL behandlar dina medarbetares uppgifter,
om det är relevant, med syftet att utföra administration för samarbetet och administration av försäkringsavtal
som förmedlas av dig.
Den rättsliga grunden för behandlingen ligger i det avtalsförhållande som har upprättats med dig eller dess
förstadium.
Om vi kräver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter, kommer du att bli ombedd för det i varje
enskilt fall.
Inom QL kommer de personer som behöver dina uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska
skyldigheter, att få tillgång till det. För ovannämnda ändamål kan uppgifterna även vidarebefordras till externa
personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) för behandling av uppgifterna åt oss.
När vi vidarebefordrar dina personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden hänvisar vi till samma rättsliga
grund som är relevant för behandlingen av dina uppgifter på QL.
Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer utanför EU / EES utan ett beslut om adekvat
skyddsnivå.
QL behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra
överenskomna tjänster, för regelefterlevnaden eller av några andra juridiska skäl.
Principiellt använder QL inte något automatiskt beslutsfattande avseende affärsförhållanden enligt artikel 22
GDPR.
Som en del av vårt affärsförhållande, är du bara uppmanad att lämna personuppgifter som är nödvändiga för
vårt affärsförhållande eller som vi är juridiskt skyldiga att samla in. Utan dessa uppgifter kommer vi normalt
sätt att neka att ingå avtalet, utförandet av ordern eller kommer att behöva säga upp ett befintligt kontrakt om
det är nödvändigt.
Om du inte lämnar nödvändiga uppgifter och dokument till oss kan QL inte upprätta eller fortsätta
affärsförhållandet med dig.
Skulle du inom ramen för dina aktiviteter överföra personuppgifter till ett nytt avtal från dina slutkunder till oss
utan att vi har varit eller är i direkt kontakt med berörda slutkunder, vill vi konstatera att du själv är ansvarig för
de insamlade uppgifterna och behandlingen av dessa fram till den tidpunkten och att du också måste följa
informationsskyldigheterna i enlighet med GDPR. Du är skyldig att rättsligt motivera denna
personuppgiftsbehandling.
I synnerhet måste din informationsskyldighet innefatta överföring av de uppgifter till QL för vilka du är ansvarig
för. Därför antar vi att du sänder denna information till oss på ett berättigat sätt.
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Båda parterna ska omedelbart och fullständigt informera varandra om fel eller oegentligheter vid behandling
av uppgifter eller om överträdelser av tillämplig dataskyddslagstiftning (i synnerhet GDPR) upptäcks. I händelse
av att slutkunden begär information eller radering ber vi dig att informera oss.

4.5

Ansökande

Om du söker ett jobb hos QL behandlar QL dina personuppgifter i syfte att rekrytera eller för
personalutveckling. Personaladministration och relaterad behandling av uppgifter omfattar den sökandes
uppgifter med kontaktuppgifter och telefonnummer samt uppgifter om yrkeskarriär med arbetsreferenser,
curriculum vitae och utbildning.
QL behandlar dessa uppgifter grundat på en ansökan om ett anställningsavtal.
Inom QL, kommer de personer som behöver dina uppgifter att uppfylla våra förpliktelser och juridiska
skyldigheter att få tillgång till det. För ovannämnda ändamål kan uppgifterna även vidarebefordras till externa
personuppgiftsbiträden (artikel 28 GDPR) för behandling av uppgifterna åt oss.
När vi vidarebefordrar dina personuppgifter till externa personuppgiftsbiträden hänvisar vi till samma rättsliga
grund som är relevant för att behandla samma uppgifter på QL.
Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredjeländer utanför EU / EES utan ett beslut om adekvat
skyddsnivå.
QL behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra
överenskomna tjänster, för regelefterlevnaden eller av andra juridiska skäl.
Principiellt använder QL inte något automatiskt beslutsfattande avseende affärsförhållanden enligt artikel 22
GDPR.
Som en del av vår ansökningsprocess behöver du bara lämna de personuppgifter som är nödvändiga för att
söka den relevanta positionen. Vid avsaknad av denna information kommer vi normalt sätt inte kunna slutföra
ansökningsprocessen och kommer att behöva avsluta ansökningsprocessen utan resultat.
Om du inte lämnar nödvändiga uppgifter och dokument till oss, kan QL inte starta en jobbansökningsprocess
med dig.

5

Dina rättigheter

För att skydda dina personuppgifter som QL samlar in, behandlar och använder har du rätt till information,
rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, återkallande och invändning enligt följande:
-

För att få information om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, de kategorier av
mottagare till vilka dina uppgifter har eller kommer att avslöjas, lagringens planerade varaktighet,
förekomsten av rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, rätten att lämna in
ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, ursprunget av dina uppgifter om de inte samlats in från oss och
förekomsten av ett automatiskt beslutsfattande inklusive profilering och i förekommande fall meningsfull
information om deras uppgifter,

-

att begära rättelse, tillägg eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller inte kan behandlas i
enlighet med lagen,

-

att kräva att QL begränsar behandlingen av dina personuppgifter,

-

att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter (eller att återkalla samtycket som tidigare lämnats
för behandling) under vissa omständigheter,
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-

att ta emot dina personuppgifter som du har lämnat till strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart och
kompatibelt format eller för att begära överföringen till en annan personuppgiftsansvarig,

-

att veta tredje parts identitet till vilka dina personuppgifter kommer att överföras, och

-

att klaga hos den ansvariga datatillsynsmyndigheten.

För att hävda dessa rättigheter, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarig på:
dataprotection@quantumleben.com.
Om du tror att behandlingen av dina uppgifter bryter mot dataskyddförordningen eller om du har ett intresse
för dataskydd på något annat sätt kan du också klaga till tillsynsmyndigheten. I Liechtenstein är detta
Datenschutzstelle Liechtenstein ("Dataskyddskontoret"), se www.datenschutzstelle.li.
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