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Integritetspolicy 

For policy in English, see page 3. 

Vi, Sweden HR Group (”Bolaget”), använder cookies på̊ vår webbsida och samlar 
därigenom in vissa personuppgifter om personer som använder vår webbsida. I denna 
informationspolicy förklarar vi bl.a. vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka 
val du kan göra gällande våra cookies. Integritetspolicyn beskriver också̊ dina rättigheter 
gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av 
dina personuppgifter.  

Vem är personuppgiftsansvarig?  

Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in 
från användare av Bolagets webbsida.  

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter.  

Sweden HR Group, 556891–6190  
Sveavägen 74, 113 59 STOCKHOLM  

08-400 261 88 www.swedenhrgroup.se  

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på 
info@swedenhrgroup.se  

Vad är en cookie?  

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande 
enhet, med information om din navigering på webbplatsen. Det finns temporära cookies 
och varaktiga cookies. Temporära cookies, även kallade sessionscookies, sparas i din 
enhet till dess du stänger webbläsaren. Varaktiga cookies har ett utgångsdatum och när 
detta datum har passerats raderas cookien när du återkommer till den webbplats som 
skapade den.  

Våra cookies hjälper oss att:  

• Göra att webbsidan fungerar som du förväntar dig.  
• Sparar dina inställningar från ena besöket till nästa.  
• Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.  
• Samla in anonym statistik genom Google Analytics i syfte att förbättra webbsidans 

prestanda och funktionalitet samt utvärdera och förbättra marknadsföringsinsatser.  

Vi använder inte cookies till att:  

• Spara någon som helst personlig information om dig utan ditt samtycke.  
• Samla in någon som helst känslig information.  

Tillåtelse att använda cookies  

Om inställningarna i den webbläsare du använder för att besöka vår webbsida är inställd på 
ett sådant sätt att de tillåter cookies tolkar vi detta som att du accepterar cookies på vår 
webbsida.  
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Vad för slags personuppgifter samlar vi in?  

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du fyller i formulär eller kontaktar 
oss via mail på̊ webbplatsen.  

Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, 
krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.  

Hur använder vi dina personuppgifter?  

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:  

• Vid korrespondens om frågor och övrig information  
• Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår 

webbplats  
• Vid nyhetsbrev eller andra marknadsföringsinsatser. 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller 
så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.  
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Privacy Policy 

We, Sweden HR Group (” the Company”), use cookies on our website and thereby collect 
certain personal information about people who use our website. In this information policy 
we explain, among other things. what cookies we use, what they are used for and what 
choices you can make regarding our cookies. The Privacy Policy also describes your rights 
to us and how you can assert your rights regarding the processing of your personal data.  

Who is responsible for personal data?  

The Company is responsible for personal data for the processing of the personal data 
collected from users of the Company’s website.  

Below you will find the Company’s contact details.  

Sweden HR Group, 556891–6190  

Sveavägen 74, 113 59 STOCKHOLM  

+46 8 400 261 88 www.swedenhrgroup.se  

If you have any questions about the Company’s processing of your personal data, please 
contact us at info@swedenhrgroup.se  

What is a cookie?  

A cookie is a small text-based file placed on your computer, mobile phone or similar device, 
with information about your navigation on the site. There are temporary cookies and 
durable cookies. Temporary cookies, also called session cookies, are stored in your device 
until you close your brow- ser. Durable cookies have an expiration date and when that date 
has passed, the cookie is deleted when you return to the site that created it.  

Our cookies help us to:  

• Make the web site work as you expect.  
• Saves your settings from one visit to the next.  
• Improve your loading time and security while using the website.  
• Collect anonymous statistics through Google Analytics in order to improve the 

performance and functionality of the website, as well as evaluate and improve 
marketing efforts.  

We do not use cookies to:  

• Save any personal information about you without your consent.  
• Collect any sensitive information.  

Permission to use cookies  

If the settings in the browser you use to visit our web site are set in such a way that they 
allow cookies, we interpret this as accepting cookies on our web site.  

What kind of personal information do we collect?  
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We collect personal information that you send to us when you fill out forms or contact us via 
mail on the website.  

How do we protect your personal information?  

In order that your personal data sent to our website is not read by third parties, all such 
information is encrypted and sent via a secure connection.  

How do we use your personal information?  

We may use your personal information for the following purposes: 
• In correspondence on questions and other information 
• For work that prevents abuse or other inappropriate use of our site 
• For newsletters or other marketing initiatives 

We will store your information as long as it is necessary to fulfill the above purposes or as 
long as we are required by law to do so. Your personal data will then be deleted.  

 

 

  


