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Personuppgiftspolicy för Differo 

Introduktion 

Differo värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du 
känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina 
personuppgifter arbetar vi med att personuppgifterna ska vara skyddade och behandlas i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt interna policyer. 
Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig 

Differo KB Org.nummer: 969710-6301, Adress: Sibyllegatan 30,114 43 Stockholm, är 
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen 
sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Dina personuppgifter som behandlas av oss är 

Kontaktuppgifter • Namn • E-post • Telefon  

Hur samlar vi in uppgifter om dig 

Via mail, telefon, inmatning av personuppgifter i våra program. 

Vad används uppgifterna till 

Kunder i kundregistret. Namn, adress, telefon, e-post, personnummer/organisationsnummer och 
ev.anteckningar. Syften är att få data från ekonomiprogrammet så att det ska vara enkelt att fakturera. 

Kontaktregister i e-postsystemet. Namn, kontaktuppgifter. Syfte: Att underlätta kontakt. Ingår i 
systemet. 

Vid konsultuppdrag, coaching eller vid s.k. personlighetsprofiler (DISC, Harrisson) skrivs separata 
avtal. 

Lagringsperiod för personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och finns ett behov av att spara dem för 
att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy. Dina 
kontaktuppgifter delas aldrig med tredje part utan ditt godkännande. 

Vid godkännande till att få erbjudande via mail kommer vi att behandla dina personuppgifter tills du 
meddelar Differo att du inte längre vill motta dessa. 
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Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka 
personuppgifter som Differo behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål vi samlar 
in dina personuppgifter. Differo kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, 
radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.  

Kontakt /Mer information 

Har du några frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Elisabeth.flodin@differo.se 

Lars-Erik.jonsson@differo.se  

 


