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Information Resources, Inc. (“IRI”) Global sekretesspolicy

Effektiv från den 25 maj 2018
1. Syfte
Denna globala datasäkerhetspolicy (”Sekretesspolicy”) tillhandahåller Information Resources, Inc. (”IRI”)
och dess dotterbolag (kollektivt, ”IRI” eller ”bolaget”) en enhetlig process för styrning av standarder,
förfaranden och kontroller som är relaterade till dataintegritet, samtidigt som man säkerställer korrekt
genomförande och underhåll av lämpliga kontroller.
2. Meddelande från Chief Compliance Officer
I takt med att världen runt omkring oss blir allt med sammankopplad och teknikdriven, så blir spridning
av personlig information en alltmer viktig fråga för oss. Vi förväntar oss att organisationer skyddar vår
personliga information och att de använder och delar den på ett rättvist och etiskt sätt. Våra kunder
förtjänar inget mindre från oss. Utöver detta ansvar till våra kunder har vi också lagstadgade
skyldigheter att upprätthålla, genom vilken vår efterlevnad skyddar vår verksamhets anseende och
lönsamhet.
Att arbeta på IRI kan göra att du kommer i kontakt med personlig information angående våra anställda
och våra kunder. För att värna om det förtroende som har placerats hos oss samt säkerställa fortlöpande
efterlevnad är det absolut nödvändigt att du följer våra policyer, standarder och förfaranden under alla
faser av informationshantering.
Noggrant övervägande av informationen i detta dokument och underordnade standarder och
förfaranden hjälper dig att uppfylla ditt ansvar som anställd.
3. Kontaktuppgifter
Frågor angående materialet som presenteras i detta dokument kan adresseras till kontakterna nedan.
Allmänna förfrågningar kan också skicks in till IRI:s sektretessinbox, på följande adress
Privacy.Officer@IRIworldwide.com
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Juridiska avdelningen
Executive Vice President,
chefsjurist och Chief
Compliance Officer

312-474-8355

General.Counsel@IRIWorldwide.com

Sekretess/uppgiftsskydd
sombudet
Chief Privacy Officer och
globala
uppgiftsskyddsombudet

312-474-2662

Privacy.Officer@IRIWorldwide.com

Informationssäkerhe
tskontoret

312-474-2865

InfoSecTeam@IRIWorldwide.com

4. Tillämpningsområde
Denna sekretesspolicy gäller för IRI, inklusive alla affärsenheter, avdelningar, personal, tredje parter och
andra tjänsteleverantörer (icke-anställda) som har avtal med IRI som hanterar personuppgifter. Alla
undantag från denna sekretesspolicy måste ha ett skriftligt godkännande från IRI:s dataskyddskontor
med korrekt affärsrättslig berättigande, risker accepteras och kompensationsåtgärder.
Dataskyddskontoret kommer att granska eventuella undantag som identifieras genom riskbedömningar
eller på annat sätt rapporteras av intresseföretag i samråd med Legal för att tillåta ett undantag.
5. Anslutna Sekretesspolicys och Förfaranden

#

Placeringsinriktning

Policyförklaring

1,0

Sekretessuppdrag
sförklaring

I detta interna dokument identifierar IRI ansvaret för
integritetsprogrammet och all relevant verksamhet.

2,0

Global
uppförandekod

IRI:s Global uppförandekod sätter tonen för etiska och ärlig
affärer gentemot varandra och våra kunder.

3,0

Informationssäk
erhetspolicy

IRI definierar en verksamhetsmodell med angivna roller och
ansvar
för
att
fastställa
styrning
över
IRI
informationssäkerhetsprogram. IRI fastställer tydligt ansvar för
förvaltning, drift, övervakning och uppföljning av
informationssäkerhetsprogrammet i enlighet med lagstadgade
krav och företagens åtaganden.
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4,0

Sekretesskyddsmed
delanden
om
kommersielloch
personaldata

IRI identifierar mekanismerna för gränsöverskridande
dataöverföringar för kommersiella och personaluppgifter mellan
EU och USA.

Information Resources, Inc. (“IRI”) BNPR-policy

Effektiv från den 25 maj 2018
1. Syfte
Denna IRI BNPR-policy ("BNPR-policy") är utformad för att säkerställa att Information Resources, Inc. och dess
dotterbolag (kollektivt "IRI" eller "Bolaget") som omfattas av BNPR inte bara följa lagen, utan även för att
uppfylla IRI:s höga standarder, som ofta går utöver vad som krävs enligt lag. BNPR-policyn (som gäller alla IRIaktiviteter som fångats av BNPR, som beskrivs nedan) ingår i den globala datasekretesspolicyn (som gäller för
IRI globalt, inklusive men inte begränsat till aktiviteter som tagits upp av BNPR).
BNPR kräver strikt efterlevnad av vissa regler och subjektiva riskbaserade åtgärder i andra fall; Det kan finnas
mer än ett sätt att uppnå BNPR-överensstämmelserna och tillfredsställa IRI:s höga standarder. Som anställd
eller uppdragstagare för IRI, måste du följa BNPR Policyn vid behandling av personuppgifter. Om du är osäker,
prata med IRI:s juridiska avdelning, IRI dataskydds kontor eller uppgiftsskyddsombudet.
2. Omfattning och Tillämplighet av BNPR
BNPR handlar om behandling av personuppgifter, eftersom vars termer definieras nedan. BNPR gäller alla
företag som är etablerade inom EES. Detta innebär att det kommer att gälla alla aktiviteter i ett IRI-företag
som är registrerat i ett EES-land (dvs. alla länder inom den Europeiska unionen, plus Norge, Island och
Liechtenstein) och kommer även att gälla för verksamheter som företagen utför utomlands.
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Storbritannien kommer att fortsätta att tillämpa BNPR genom sin nationella lagstiftning efter det att
Storbritannien har lämnat den Europeiska Unionen (detta även om Storbritannien inte förbli en del av EES).
BNPR gäller även för IRI-företag som inte är etablerade inom EES i två huvudscenarier:

Om ett IRI-företag utanför EES tillhandahåller tjänster till en klient som befinner sig i ett EES-land,
vilket kräver behandling av personuppgifter. BNPR kommer också att gälla för tjänster inom koncernen inom
EES inom IRI-gruppen (t.ex. om en HR-funktion är centraliserad i USA och ett EES-företag tar emot tjänster
från den centraliserade funktionen).

Om ett IRI-företag utanför EES "övervakar" enskilda personers beteenden och dessa befinner sig i ett
EES-land. Till exempel om en IT-grupp som är lokaliserad i USA övervakar användningen av IRI:s IT-tillgångar
eller kommunikationsenheter av anställda i ett EES-land. Detta gäller också i samband med webbplatser, till
exempel där IRI driver en hemsida som är riktad till kunder i ett EES-land, och denna hemsida använder
cookies eller annan teknik för att spåra hemsidebesökare.
3. BNPR:s kärnprinciper
A. REGISTRERINGSANSVARIG / REGISTRERINGSFÖRARE
Vid behandling av personuppgifter kan IRI fungera som antingen en "registeransvarig" eller "registerförare"
under BNPR.
En registeransvarig är en organisation som bestämmer (dvs. fattar beslut om) hur och varför personuppgifter
bearbetas. IRI kommer att vara en registeransvarig i förhållande till de personuppgifter om sina anställda och
för rekryteringskandidater, men även i förhållande till sina kunder (dvs. de enskilda företagskontakterna hos
IRI:s företagskunder) där det bearbetar sina personuppgifter, till exempel för CRM, marknadsföring,
fakturering och webbsidor.
En registerförare är en organisation som agerar på uppdrag av en registeransvarig för att utföra bearbetning
på den registeransvariges vägnar. Generellt sätt så kommer IRI att fungera som en registerförare vid leverans
av tjänster till sina kunder, i förhållande till vilka det kan behöva ta emot, analysera eller överföra
personuppgifter om medlemmar sina kunders lojalitetsprogram, deras konsumenter o.s.v. IRI kommer också
att använda sina egna registerförare. Det kan vara att bearbeta personuppgifter för vilka IRI är
kontrollenheten (till exempel, där IRI utser en tredjepartslönsprocessor eller en marknadsföringsleverantör).
Emellertid kan det också vara att bearbeta kunduppgifter inom ramen för tillhandahållande tjänster till
kunder, det vill säga där IRI deltar i en del av kundens avtal till en tredje part. Under dessa omständigheter
kommer IRI vara den primära registerföraren, den tredje parten kommer att vara en "sub-registerförare".
Obs! Alla relationer mellan en registeransvarig och en registerförare (eller mellan en registerförare och en
sub-registerförare) måste regleras genom ett skriftligt avtal som innehåller vissa obligatoriska villkor. Det är
viktigt att detta inkluderar kundkontrakt där IRI kan bearbeta personuppgifter från någon kund. Du bör
kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på Privacy.Officer@iriworldwide.com för mer information och för
lämpliga avtalsvillkor.
B. MEDDELANDE
IRI har åtagit sig att meddela varhelst vi bearbeta en persons personuppgifter, bland annat i förhållande till
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våra kunder, anställda och rekryteringskandidater. När det är möjligt, tillhandahåller vi en klicka-och-granska
sekretessmeddelandet / policyn länk vid tiden för meddelandet och valet.
Till exempel:
 När det är möjligt vid varje punkt där data samlas in från konsumenten, och
 Där det är relevant, på den plats innan samtycke erhålls.
C. LAGLIGA GRUNDER
All behandling av personuppgifter måste baseras på en angiven ”laglig grund” (ibland kallat en ”laglig grund”
eller ”villkor” för behandling). IRI har åtagit sig att identifiera en laglig grund för alla dess behandling, och
kommunicera detta i sina sekretessmeddelanden.
De sex tillgängliga rättsliga grunderna är listade i artikel 6(1) i BNPR. Dessa är:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

där behandlingen är nödvändig för att utföra ett kontrakt (t.ex. betala en anställds lön i enlighet med
deras anställningsavtal);
där det är nödvändigt att följa en lagstadgad skyldighet (t.ex. lämna ut uppgifter om anställda till
skattemyndigheten eller genomföra vår hälso- och säkerhetsrapportering);
om du har ett "legitimt intresse" i behandlingen, och detta uppvägs inte av skada på enskildas rättigheter
och intressen (t.ex. spåra besökare på IRI-webbplatser eller behåller register över våra kunder på våra
CRM-system);
Om du har fått den registrerades samtycke (se punkt D nedan);
där det är nödvändigt att skydda någons liv; eller
där det är nödvändigt för att kunna utföra en offentlig/officiell uppgift (inte relevant för IRI som privat
företag).

All behandling av specialkategorier måste motiveras med hänvisning till ett av ett antal särskilda grunder för
behandling, enligt artikel 9(2) i BNPR.
Det finns nio särskilda grunder för behandling av specialkategoridata, är de i allmänhet mer restriktiva och
skräddarsydda för specifika situationer. Några av de grunder som är mer sannolikt att gälla IRI inkluderar:


uttryckligt samtycke av den registrerade har erhållits, utom i de fall där samtycke utesluts enligt gällande
lagar.



Eller behandlingen är nödvändig för:
− en skyldighet enligt arbetsrätten;
− orsaker av väsentligt allmänintresse (som tillåter ett antal aktiviteter enligt lokal lagstiftning, till
exempel jämställdhetsövervakningsövningar i vissa länder); eller
− syftet är ett rättsligt förfarande eller för att få juridisk rådgivning.

Obs! Användningen av samtycke (normalt samtycke enligt artikel 6, eller uttryckligt medgivande enligt Art. 9)
är mycket sällan lämpliga eller giltiga i ett anställningsförhållande, d.v.s. vi frågar inte efter samtycke från
anställda för behandling av personuppgifter.
Personuppgifter om brottmålsdomar eller brott kan endast bearbeta där det finns ett uttryckligt tillstånd
under antingen EU eller lokal (dvs. medlemsstaten) lag. Det är därför IRI:s policy a att noggrant övervaka de
situationer där brottsliga handlingar kan bearbetas (till exempel vid rekrytering) för att säkerställa
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överensstämmelse med tillämplig lag.
D. SAMTYCKE
Som en av de lagliga grunderna för behandling krävs godkännande samtycke (en bekräftande handling att
samtycke ges) för behandling av personuppgifter under vissa omständigheter. Om det är nödvändigt att samla
in samtycke, har IRI åtagit sig att säkerställa att den registrerade när som helst kan återkalla sitt samtycke.
Meddelande och samtycke bör vara klart och tydlig, samt att den registrerade ska kunna återkalla sitt
samtycke lika enkelt som medgivandet gavs.
IRI kommer att sträva efter att ge en tydlig koppling till sekretesspolicyn vid varje tillfälle där samtycke ges.
E. DIREKT MARKNADSFÖRING: ANMÄRKNING OCH KONKURRENSKRAV
Den registrerade har rätt att nr som helst förbjuda direkt marknadsföring. IRI kommer avsluta direkt
marknadsföring för registrerade personer efter en förfrågan. Vi kommer sträva efter att vid varje
medgivandeprocess, ha en tydlig länk till vår sekretesspolicy (med möjlighet för förhandsgodkännande
granskning). IRI kommer att sträva efter att göra meddelande och samtycke klart och tydligt, där en
bekräftande handling kommer att krävas för att medge sitt samtycke.
F. COOKIES: ANMÄRKNING OCH SAMMANSTÄLLSKRAV FÖR ALLA DIGITALKANALER
IRI kommer att tillhandahålla information om cookie (banner) vid användning av spårteknik (t.ex.
webbeacons, både viktiga och icke-nödvändiga cookies, o.s.v.).
G. RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG BEHANDLING (OPT-OUT)
Individer kan när som helst motsätta sig behandling av personuppgifter som är baserad på det "legitima
intresset". Om detta hävdas så kommer IRI att följa sina riktlinjer för att hedra begäran från den registrerade.
En användare kan utöva sina rättigheter via många metoder.
H. RÄTTEN TILL BORTTAGNING
IRI har åtagit sig att radera personuppgifter när detta begärs och om begäran uppfyller BNPR. IRI kommer att
sträva efter att bekräfta och bearbeta förfrågningar omgående och tillmötesgå önskemål utan onödigt
dröjsmål.

IRI har antagit interna operativa och tekniska förfaranden för hur man hanterar användarförfrågningar som du
måste följa noggrant. Om du har några frågor bör du kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på
Privacy.Officer@IRIworldwide.com.
I.

RÄTTEN ATT BEGRÄNSA DATABEHANDLINGEN
IRI är åtagit sig att hedra den registrerades rätt att begränsa behandlingen under följande omständigheter:



Den registrerade bestrider riktigheten.
Behandlingen är olaglig och den registrerade begär att begränsa dess användning endast till för laglig
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användning.
Den registrerade, behöver information som vi har för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt
anspråk, men vill att dess användning begränsas på annat sätt.

Om vi behöver tid för att bestämma om vi har legitima skäl att åsidosätta användningsbegränsningsförfrågan
så ska vi avbryta behandlingen tills vi har fattat ett beslut. IRI har antagit interna operativa och tekniska
förfaranden för hur man hanterar användarförfrågningar som du måste följa noggrant. Om du har några
frågor bör du kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på Privacy.Officer@iriworldwide.com
J.

RÄTTIGHET TILL ÅTGÄRD - Den registrerades åtkomstförfrågning
IRI kommer att säkerställa att konsumenterna har rätt att få bekräftelse angående vår behandling av de
personuppgifterna, samt få tillgång till dina personuppgifter. IRI har antagit interna operativa och tekniska
förfaranden för hur man hanterar åtkomstförfrågning som du måste följa noggrant. Om du har några frågor
bör du kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på Privacy.Officer@iriworldwide.com

K. RÄTT TILL KORRIGERING
Konsumenterna har rätt att korrigera (rätta) felaktiga personuppgifter. Konsumenterna har rätt att få
ofullständiga personuppgifter korrigerade, genom att tillhandahålla ett kompletterande meddelande.

IRI har antagit interna operativa rutiner för hur man ska hantera begäran om korrigering och detta måste
följas noggrant. Om du har några frågor bör du kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på
Privacy.Officer@iriworldwide.com
L.

RÄTT TILL UPPGIFTSPORTABILITET
IRI är åtagit sig att hedra den registrerades rätt till uppgiftsportabilitet. Rätten till dataöverföring gäller endast
för
personuppgifter
som
en
användare
har
"lämnat"
till
oss.
Detta
innebär:






Data som aktivt och medvetet lämnats av konsumenten (t.ex., postadress, användarnamn, ålder,
o.s.v.);
Observerade data som vi förvärvar med stöd av konsumentens användning av våra tjänster. Detta kan
till exempel omfatta en persons sökhistorik, trafik- och lokaliseringsuppgifter.
Information hämtas från kreditbyråer omfattas inte av uppgiftsportabilitet.
Där behandlingen grundar sig på användarens samtycke eller för utförandet av ett kontrakt (se avsnitt
C ovan); och
När behandlingen utförs med automatiska metoder.

IRI har antagit interna operativa och tekniska förfaranden för hur man hanterar portabilitetsförfrågningar som
du måste följa noggrant. Om du har några frågor bör du kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud på
Privacy.Officer@iriworldwide.com
M. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTOMLANDS
IRI kommer inte att överföra personuppgifter med ursprung från ett EES-land till länder utanför EES, om inte
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(i) det kan säkerställa en adekvat skyddsnivå för de registrerades fri- och rättigheter, eller (ii) ett specifikt
undantag finns.
Överföringar behöver inte vara uppenbara. Till exempel, om en leverantör som är lokaliserad i Tyskland
använder en underleverantör som en del av sin behandling till en outsourcad leverantör i Indien, kommer
överföring av personuppgifter att överföras från EES. Detta är förbjudet, såvida inte vissa villkor är uppfyllda.
Många av våra kunduppdrag kommer att omfatta internationella överföringar, till exempel där vi levererar
tjänster till en italiensk kund med hjälp av behandlingar som är baserade i USA.
I samband med överföringar av personuppgifter till IRI i USA kan IRI förlita sig på sin sekretesskyddscertifiering
för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för de registrerade EES-företagen.
Om några personuppgifter ska överföras till ett land utanför EES, vänligen kontakta IRI:s dataskyddspersonal
på Privacy.Officer@iriworldwide.com som kommer att ge råd om gällande skyddsåtgärder. Detta kan
innefatta särskilda kontraktsvillkor ("standardavtalsklausuler") eller ett kontextspecifikt undantag (t.ex. en
överföring som är nödvändig i samband med rättsliga krav).
N. KONSEKVENSBEDÖMNINGAR AVSEENDE DATASKYDD
Om ett nytt projekt eller arbetssätt, eller föreslagna ändringar i ett befintligt projekt eller arbetssätt, kommer
att innebära en intensiv eller högre risk för att behandling av personuppgifter eller särskild datakategori, så
kommer IRI att genomföra ett skydd för konsekvensbedömning.
En konsekvensbedömning avseende uppgiftsskydd är viktigt för att identifiera och minska integritetsriskerna
innan ett projekt lanserar och tillämpa principerna för 'privacy by design', där projekt byggs med
sekretessefterlevnad i åtanke. Detta kan spara tid och resurs genom att förhindra ingripande vid ett senare
tillfälle. Vänligen kontakta IRI:s uppgiftsskyddsombud för mer information.
O. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE
Vissa begränsningar gäller för att ta viktiga beslut om individer som helt baseras bygger på automatiserade
processer, utan mänskligt ingripande. Ett exempel kan vara där rekryteringskandidater automatiskt skärps ut
om de inte uppfyller vissa kriterier eller om de misslyckas med ett psykometrisk test. Under dessa
omständigheter kan vi behöva (i) tillhandahålla ett meddelande till den registrerade där vi informerar dem om
att de har rätt att utmana det automatiserade beslutet och kräva mänskligt ingripande; eller (ii) lägga till
mänsklig inblandning i processen för att undvika automatiserat beslutsfattande. Vänligen kontakta IRI:s
uppgiftsskyddsombud för mer information.
P. SEKRETESSPOLICY
IRI har åtagit sig att tillhandahålla användare, vars personuppgifter kommer att bearbetas, med tillgång till
denna integritetspolicy. IRI förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera denna
sekretesspolicy.
Bilaga A - BNPR Definitioner
Nyckelbegrepp Definition
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PERSONLU
PPGIFTER

SÄRSKILD
KATEGORI
DATA

BEHANDLING

REGISTERAN
SVARIG

REGISTERFÖ
RARE

All information som rör en identifierad eller identifierbar person inom den Europeiska
Unionen, inklusive länkade data och/eller länkbara data samt vilken kombination som
helst av dem. Denna länkade eller länkbara data till ett alias, enhets-ID eller något
liknande ID som utesluter en användare.
En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt
med hänvisning till (1) en identifierare som namn, ett identifikationsnummer,
lokaliseringsuppgifter, en online identifierare eller (2) en eller flera faktorer som är
specifika för fysiskt, psykologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet som enskilda.
Viktig anmärkning: identifierbar data ökar risken för behandlingen. Att eliminera
personligt identifierbar information från en datamängd kan ta data utanför
omfattningen. POS-data är exempelvis utanför omfattningen. Obs! IRI anser token,
hashed eller krypterade lojalitetskortnummer för att vara pseudonymt
personuppgifter som omfattas av BNPR.
Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk
övertygelse eller fackliga medlemskap, genetiska data och biometriska data användas
för att unikt identifiera en individ, hälsodata, uppgifter om en enskild persons sexualliv
eller sexuella läggning.

Termen behandling är mycket bred. Detta innebär i princip allt som är gjort för, eller
med, personuppgifter (inklusive helt enkelt att samla in, lagra eller radera data). BNPR
kommer sannolikt att appliceras där IRI gör något som involverar eller påverkar
personuppgifter.
IRI är registeransvarig när IRI avgör vilken typ av personuppgifter som ska samlas in, styr
hur de personuppgifterna bearbetas och avgör hur de personuppgifterna används. Till
exempel är IRI registeransvarig när det bearbetar personuppgifter från datasubjekt som
är medlemmar av en IRI panel eller undersökning som IRI direkt hanterar för egen
vinning; När vi bearbetar personuppgifter som samlas in från en IRI offentliga
webbplats; När vi engagera oss i att styra marknadsaktiviteter till förmån för IRI; och
genom att driva vår verksamhet (personaluppgifter).
IRI är registerförare när IRI tillhandahåller Datadrifttjänster och databehandling på
registeransvariga (allmänt, IRI: s lojalitet korttjänster, CRM och marknadsföring för
räkning eller till förmån för en klient) och IRI har inte ultimat kontroll över vilka
personuppgifter samlas in och hur det används. När IRI är dataprocessor bearbetar data
på kundens vägnar och vi har inte rätt att bearbeta data utöver kundens instruktioner.
IRI är till exempel dataprocessorn när den bearbetar personuppgifter från konsumenter
som är medlemmar i en IRI-körpanel eller undersökning som IRI utför på uppdrag av en
klient. När vi bearbetar krypterade lojalitetskortnummer för en klient eller när vi
bedriver marknadsföring för en kund som en del av ett kundkontrakt.
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REGISTR
ERADES
RÄTTIG
HETER

De rättigheter som ges till individer i vissa jurisdiktioner för att begära information
om de Personuppgifter som samlas in eller lagras av IRI och att utöva val eller kontroll
över hur uppgifterna används av IRI. Dessa rättigheter kan omfatta:
• Rätten att erhålla information om databehandling aktiviteter som händer på IRI
• Rätt att erhålla en kopia av alla data som lagras eller bearbetas av IRI
• Rätten att få de personuppgifterna raderade, korrigerade, eller flyttade
• Rätten att begränsa eller blockera behandling
• Rätten till fritt att återkalla ett medgivande

Personal

Alla anställda, entreprenörer, co-anställda och tillfälligt anställda av IRI.
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