Information rörande fotografier och filmer på IGEday för
Saab Kockums AB
1.

Syfte och innehåll

Saab Kockums AB (”Saab” eller ”vi”) kommer den 25 mars 2022 att genomföra fotografering
och eventuell filmning av besökare i samband IGEday. Vi vill genom denna information
redogöra för vad vi kommer använda fotografier/filmer till och hur du kan komma i kontakt
med oss om du undrar över något.

2.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Saab kommer samla in en del personuppgifter i samband med ditt besök på IGEday då eventet
genomförs i lokaler som befinner sig inom skyddsobjekt. Om detta kan du läsa mer här
https://www.saab.com/site-info/data-privacy/privacy-notices/facility-visitors.
Saabs fotograf kommer att ta bilder och eventuellt filma på IGEday. Informationen nedan riktar
sig till dig som förekommer på ett fotografi eller film om det är möjligt att identifiera dig genom
att titta på fotografiet eller filmen.

3.

Hur använder vi fotografier och filmer från IGEdays?

Saab kan komma att publicera fotografier och/eller filmer från IGEdays för intern och extern
marknadsföring i följande kanaler: LinkedIn, Facebook, Instagram, Saabs interna hemsida samt
på saab.com

4.

Vad är den legala grunden för behandlingen av
personuppgifter?

Under IGEday har det varit möjligt att välja om man vill deltaq i fotografering och filmning.
Den legala grunden för Saabs behandling av fotografier och filmer är en intresseavvägning. Vi
anser vi har ett berättigat intresse att använda fotografier och filmer från IGEday för att
informera om vår verksamhet.

5.

Hur skyddas personuppgifter och vilka får tillgång till dem?

Saab har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
personuppgifter mot bl.a. förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Endast personer hos Saab
som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen som angetts ovan har
tillgång till dina personuppgifter. Saab kan överföra dina personuppgifter till andra bolag inom
koncernen. Saab kan överföra dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer som
tillhandahåller tjänster till Saab. Våra samarbetspartners kan behandla fotografier och filmer för
att informera om IGEdays genom sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook, LinkedIn och
tredjeparts hemsidor.

6.

Hur länge sparas personuppgifter?

Fotografier och filmer från IGEdays kommer att sparas i Saabs bildarkiv så länge vi anser att de
kan användas för det ovan beskrivna syftet, och sedan raderas enligt med gällande lag.

7.

Dina rättigheter

Rätt att ta del av uppgifterna
Du har rätt till att begära mer detaljerad information om hur Saab behandlar dina
personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få en
kopia av de personuppgifter som behandlas.
Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning
Om personuppgifterna som Saab behandlar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du
begära att få dem rättade eller raderade. Om du inte håller med om en intresseavvägning som
Saab har gjort kan du också invända mot behandlingen, eller begära att den begränsas. Du har
även rätt att begära begränsning av den behandling som utförs på andra legala grunder. Du kan
till exempel begära begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter som
behandlas inte är korrekta eller om du anser att personuppgifterna inte längre behövs för
ändamålen med behandlingen. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter
kan innebära att Saab inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden gentemot dig.
Rätt att återkalla lämnat samtycke
Om du särskilt lämnar ditt samtycke för en viss personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att
när som helst återkalla samtycket. Detta kan du göra genom att kontakta Saab via de
kontaktuppgifter som anges i avsnitt 8.
Rätt till dataportabilitet
I den mån Saab behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att det är
nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, har du rätt att på begäran få ut de personuppgifter
som behandlas som du har tillhandahållit Saab i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att klaga
Det är viktigt för Saab att du känner sig trygg med personuppgiftsbehandlingen som sker. Saab
värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla samtliga personuppgifter med
största respekt. Om du ändå anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt får du
gärna höra av dig (se kontaktuppgifter här nedan). Du har också möjlighet att lämna in klagomål
över personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se), som är den
myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

8.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Saab AB, org. nr. SE 556036-0793, med adress 581 88 Linköping, telefonnummer 013-18 00
00, samt Saab Kockums AB, org. nr. SE 556205-5623 med adress 205 55 Malmö,
telefonnummer 013-18 00 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter.
Detta innebär att Saab AB och Saab Kockums AB ansvarar för att fotografier och filmer
behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Saabkoncernens personuppgiftsombud (Data Protection Officer) nås på epost
dpo@Saabgroup.com.

