Privacy Policy Pay2me
Som anställd hos Pay2me lämnar du ifrån dig en del personuppgifter till Pay2me. Alla
personuppgifter hanteras ansvarsfullt med största hänsyn till din integritet enligt nedan.
Vilka personuppgifter behandlas?
Såsom arbetsgivare behandlar Pay2me dina personuppgifter, kontouppgifter samt alla de
arbets- och uppdragsrelaterade uppgifter du lämnar i Tjänsten och som genereras i vår
administrativa hantering av din lön.
Varifrån hämtas personuppgifterna?
De personuppgifter som Pay2me behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du
blir fyller i uppgifter för din egenanställning samt nyttjar Tjänsten. Personuppgifter kan också
hämtas från andra källor eller genereras internt för att förenkla användandet av Tjänsten
samt möjliggöra Pay2me’s löneadministration.
Varför behandlar Pay2me dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är tillgängliga bara för personer som behöver dem för att kunna utföra
sina arbetsuppgifter. Ändamålen med behandlingen är att Pay2me ska kunna hantera ditt
anställningsförhållande innefattande administration av din fakturering, utbetalning av lön och
skatter mm samt hantera relationen med uppdragsgivare, arbetstagarorganisationer och
myndigheter.
Vilken rätt har Pay2me att behandla dina personuppgifter?
Pay2me behöver behandla personuppgifterna för att kunna leverera Tjänsten, uppfylla sina
förpliktelser och utöva sina rättigheter enligt anställningsförhållandet med dig inkluderande
rättsliga förpliktelser i lag och kollektivavtal mot arbetstagarorganisationer och myndigheter
m.m.
Dessutom krävs vissa av dina uppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt
bokföringslagen.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Pay2me sparar inte information om dig under längre tid än det behövs för ovan angivna
syften. Informationen sparas så länge ditt konto är aktivt. För bokföringsändamål kan
relevanta uppgifter och transaktioner komma att sparas i upp till åtta år från de började att
behandlas, allt enligt gällande regelverk. Det kan också finnas vissa pensionsåtagande och
liknande som gör att uppgifter måste sparas även efter ditt anställningsförhållande har
upphört och kontot avslutats.
Till vilka kommer uppgifterna skickas?
Pay2me skickar dina uppgifter utanför Pay2me endast då det är absolut nödvändigt för
uppfyllande av syftena ovan. De kategorier av mottagare som kan komma att få del av dina
uppgifter är Pay2me’s samarbetspartners inom området IT, och, om det skulle krävas,
myndigheter, och arbetstagarorganisationer.

Tillgång och rättelse
Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av
dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas, eller att
användningen av personuppgifterna begränsas. Därutöver har du rätt till viss information
avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa. På
begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.
Klagomål
Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig
med
klagomål
till
Datainspektionen,
som
kommer
att
byta
namn
till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Vem är ansvarig?
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Pay2me AB
Org.nummer: 559138-8276
Adress: Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm
Telefonnummer: 0771-223355
E-post: info@pay2me.se
Webbadress: www.pay2me.se

