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Naventus Integritetspolicy
Integritetspolicyn beskriver hur Naventus Corporate Finance AB, org. nr. 559126–9476
(Naventus, ”vi”, ”oss”) hanterar dina personuppgifter med största respekt för din integritet och i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur
vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och
under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Naventus Corporate Finance AB, org.nr. 559126–9476, är personuppgiftsansvarig för de
uppgifter som lämnas via www.naventus.com eller som i övrigt sparas vid dina kontakter med
Naventus. Det innebär att det är Naventus skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett
säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.
PERSONUPPGIFTER
Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk
person så som till exempel namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer,
fastighetsbeteckning, IP-adress, fotografier på personer och all övrig information som på något
sätt kan knytas till en enskild individ. Företagsuppgifter omfattas således inte.
När och varifrån samlar vi in dina personuppgifter
NÄR DU KONTAKTAR OSS
Genom att kontakta Naventus på www.Naventus.com/se/kontakt och info@naventus.com
kommer ditt meddelande att vidarebefordras till rätt person i organisationen. Personuppgifterna
(namn, e-postadress och övrigt) som du lämnar i samband med detta kommer vi att behandla för
att besvara din förfrågan. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke som du lämnar genom
att skicka uppgifterna till oss. Samtycket kan du återkalla när du vill. Vi behandlar dina
personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade.
ARBETSANSÖKAN TILL OSS
Genom att söka lediga tjänster eller skicka en generell ansökan till oss på
www.Naventus.com/se/karriar kommer Naventus att ta emot och behandla din ansökan.
Personuppgifterna (namn, e-postadress, telefonnummer, CV och övriga uppgifter) som du
lämnar i samband med ansökan använder vi för att tillsätta lediga tjänster och upprätthålla en
kandidatdatabas för eventuella kommande lediga tjänster. Den lagliga grunden för behandlingen
är samtycke som du lämnar genom att skicka uppgifterna till oss. Samtycket kan du återkalla när du
vill. Vi behandlar dina personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade.
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PRENUMERATION AV VÅRA PRESSMEDDELANDEN
Genom att anmäla dig till Naventus pressmeddelande på
www.Naventus.com/se/corporatefinance får du via e-post ta del av Naventus pressmeddelande.
Personuppgifterna (namn och e-postadress) som du lämnar i samband med detta använder vi för
att administrera din prenumeration. Den lagliga grunden för behandlingen är samtycke som du
lämnar genom att registrera din e-postadress. Samtycket kan du återkalla när du vill. Vi behandlar
dina personuppgifter tills du begär att få uppgifterna raderade. Enklast gör du det genom att
klicka på en länk som finns vid varje utskick där du kan avbryta prenumerationen. Du kan även
avbryta din prenumeration genom att kontakta bolaget så gör vi det åt dig. Vi raderar då alla
personuppgifter som finns upptagna.
NÄR VI HAR EN AFFÄRSFÖRBINDELSE ELLER POTENTIELL
AFFÄRSFÖRBINDELSE MED DIG
Dina personuppgifter inhämtas då främst direkt från dig. Tillhandahållandet av dessa uppgifter är
i regel en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag och ha en
affärsförbindelse med dig. I vissa fall kommer vi att samla in dina personuppgifter (t.ex. namn och
kontaktuppgifter) via allmänt tillgängliga källor, såsom webbplatser och offentliggjorda dokument.
ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA
PERSONUPPGIFTER
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla avtalsförpliktelser, rättsliga förpliktelser, samt
för att ge dig erbjudanden, kvalificerad finansiell rådgivning och annan service.
Vi behandlar personuppgifter som lämnats av dig som kund (eller som företrädare för en juridisk
person) i samband med förberedelse för, eller administration, av ett uppdrag för att kunna
fullgöra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig, samt tillhandahålla en bra kundservice.
Vi behandlar också personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och krav (t.ex.
dokumentationskrav, bokföring och rapportering) vi har enligt bl.a.
marknadsmissbruksförordningen, bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism, lagen om värdepappersmarknaden.
Vi behandlar även personuppgifterna för marknadsföringsändamål, utveckla våra processer och
för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder inom ramen för vår verksamhet, vilket
bland annat innefattar olika typer av investeringserbjudanden (s.k. berättigat intresse).
Slutligen finns det tillfällen när vi ber om ditt samtycke för att behandla personuppgifter (t.ex.
vid prenumeration av pressmeddelande, intresseanmälningar till våra lediga tjänster, teckningar
vid emissioner). Vid lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid
återkalla samtycket.
VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI
Personuppgifter som vi i normalfallet kan komma att behandla om dig kan delas in i följande
kategorier:
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Kategorier av personuppgifter

Exempel på personuppgifter

Identifieringsuppgifter.

Namn, personnummer, ID-handling.

Organisatoriska uppgifter.

Titel, befattning, arbetsgivare och
uppdragstagare.

Kontaktuppgifter.

Adress, e-postadress, telefonnummer.

Uppgifter för att som krävs enligt lag, för att
uppnå kundkännedom och förhindrar
penningtvätt, för lämplighets- och passande
bedömning och
marknadsövervakningsuppgifter.

T.ex. skattehemvist, information om verklig
huvudman, affärsförhållandets syfte och art,
uppgift om PEP, ekonomisk information
och transaktions-information.

Din kommunikation.

Vi dokumenterar mötesanteckningar och
elektronisk kommunikation (t.ex. epostmeddelanden) vilket krävs av oss enligt
gällande lagstiftning på
värdepappersområdet.

VILKA KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER
Inom Naventus får endast personer som behöver det för fullgörande av sina arbetsuppgifter ha
åtkomst till dina personuppgifter.
För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter delar vi personuppgifter
med tjänste-leverantörer som vi har anlitat (s.k. personuppgiftsbiträde). Dessa leverantörer
tillhandahåller oss IT-tjänster (såsom drift, teknisk support och underhåll),
datalagringstjänsteleverantörer och är distributör av bolagets utskick via e-post. Vi är
personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som leverantörerna utför på vårt
uppdrag och de får endast behandla dina personuppgifter för dessa syften enligt våra
instruktioner och inte för några egna ändamål.
Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi har rättsliga skyldigheter att
göra det (t.ex. skatte-myndigheter och tillsynsmyndigheter). Vi kan även lämna nödvändig
information till externa rådgivare (t.ex. revisionsbyråer och advokatbyråer) om vi enligt lag är
skyldiga att göra det.
Vi överför inte, säljer inte eller gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part i andra fall än
de som uttryckligen anges i denna policy. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till
länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits när du lämnar dina personuppgifter.
HUR LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn
till ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter t.ex. för att följa
lagstiftning, praxis och eventuella myndighetsbeslut.
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HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER
Vi är mycket måna om att hålla en hög säkerhet för dina personuppgifter och vi har vidtagit
lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån
obehörig åtkomst, ändring, radering eller förstörelse.
Det innebär att vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på
ett säkert och konfidentiellt sätt. t.ex. genom att endast personer inom Naventus som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi har implementerat
tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd.
Information som inhämtats på www.naventus.com lagras i ett säkert system som används för
distribution via e-post.
Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår
räkning. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på lagligt sätt får leverantörerna
underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
DINA RÄTTIGHETER, SAMT KLAGOMÅL
Dataskyddslagstiftning ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandling av dina
Personuppgifter.
Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till samtliga personuppgifter vi lagrat
om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format.
Rätt till rättelse
Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.
Rätt till radering och begränsning
Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta
gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om
uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna
kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna
men begränsar behandlingen till passiv lagring.
Rätt till invändning
När behandling av dina personuppgifter t.ex. används för att rikta direkt marknadsföring till dig
har du rätt att invända mot behandlingen. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för
marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med
stöd av ett berättigat intresse. Vi måste då uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att få fortsätta
behandlingen.
Rätt till dataportabilitet
Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller
med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna, d.v.s. en
rätt att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
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Om du anser vår behandling av dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig
personuppgiftslagstiftning har du rätt att när som helst inge klagomål till svenska
Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter finns på: http://www.imy.se
COOKIES
Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vi informera dig om att vi använder
så kallade cookies på vår hemsida.
Cookies är en teknisk funktion som gör att du kan navigera enklare och snabbare på vår hemsida.
Cookies används även av oss för att analysera hur webbplatsen används och besök statistik.
Vill du inte tillåta cookies på din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsares säkerhetseller sekretess-inställningar så den automatiskt nekar, eller informerar om att en webbsida
innehåller cookies. Väljer du att inte tillåta cookies kan det innebära att webbplatsen inte kan
användas eller att den inte fungerar på bästa sätt.
KONTAKT
Om du vill utöva dina rättigheter eller har några frågor om vår behandling av dina
personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss på:
Naventus Corporate Finance AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Telefon 08 – 660 90 91, info@naventus.com
Ansvarig för frågor gällande integritetspolicy på bolaget:
Emma Allthin, Mail: emma.allthin@Naventus.com
Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Naventus har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när
den görs tillgänglig på www.naventus.com.
Nuvarande version gäller fr.o.m. 2021-05-11
__________________
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