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Classification: Open 

Mybenefits behandling av 
personuppgifter - administratörer 

Vem registreras? 
Mybenefit behandlar uppgifter om dig som är avtalsansvarig 
eller kontaktperson hos företag eller organisation som 
tecknat avtal med Tjänsteleverantör av Mybenefit samt även 
dig som är avtalsansvarig eller kontaktperson hos Förmåns- 
eller Erbjudandeleverantör som genom avtal med 
Tjänsteleverantören av Mybenefit tecknat avtal om 
erbjudande av förmåner som tillhandahålls via Mybenefit. 

Vilka rättigheter har du enligt 
dataskyddsförordningen?  
Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller 
raderas. Dina rättigheter omfattar: 

Information om och tillgång till dina uppgifter 
Du har rätt att få bekräftelse på om vi eller förmåns- eller 
erbjudandeleverantör behandlar personuppgifter om dig och 
i så fall information om denna behandling. Du har också rätt 
att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. 
Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad 
för dig. 

Rättelse eller radering 
Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du 
har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter 
som saknas. Vidare har du rätt att begära att uppgifter om 
dig raderas. Varje sådan begäran kommer att prövas och 
radering kommer att ske om så är möjligt.  

Begränsa behandlingen 
Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Varje sådan 
begäran kommer att granskas och om det är möjligt ska 
sådan begränsning genomföras. 

Invända mot behandlingen 
Du har rätt att, under vissa omständigheter, invända mot 
behandling av personuppgifter. Behandling måste i så fall 
upphöra så vida det inte kan visas att det finns tvingande och 
berättigade skäl att behandla uppgifterna och som väger 
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om 
dina uppgifter behöver behandlas för att fastställa, utöva 
eller försvara rättsliga anspråk. 

Dataportabilitet 
Du har rätt att begära att personuppgifter som har 
tillhandahållits i ett strukturerat, allmänt använt och 
maskinläsbart format överförs till en annan 
personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till 
dataportabilitet förutsätter att relevanta personuppgifter 

behandlas med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller 
fullgörande av avtal (artikel 6.1 b).  

Automatiserat beslutsfattande 
Dina personuppgifter kommer inte att vara föremål för 
automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

Övrigt 
Mybenefit använder sig av Azure Stack i Cygates datacenter 
placerade i Sverige.  

Vem är avtalsansvariga eller kontaktperson? 
Avtalsansvariga är de som för kundens, förmåns- eller 
erbjudandeleverantörens räkning tecknar avtal med 
Tjänsteleverantören av Mybenefit. Kontaktperson är de 
personer som Tjänsteleverantören av Mybenefit måste 
interagera med för att tjänsteleveransen ska fungera. 
Exempel på kontaktpersoner är IT-personal som bistår i 
frågor rörande drift, integrationer och andra tekniska frågor. 
Andra kontaktpersoner är de som stöttar den avtalsansvarige 
i sitt arbete. 

Vilka personuppgifter behandlas och vad används 
det till? 
Tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig för de 
personuppgifter rörande avtalsansvariga och 
kontaktpersoner hos Förmåns- och Erbjudandeleverantörer, 
Kundföretag och andra leverantörer till Tjänsteleverantören 
av Mybenefit. 

Tjänsteleverantören genomför denna behandling med stöd 
av en intresseavvägning (artikel 6.1 f GDPR). 

Tjänsteleverantören av Mybenefit behandlar, såsom 
personuppgiftsansvarig, uppgifter om kontraktsansvariga 
eller kontaktpersoner som exempelvis namn, befattning, 
kontaktuppgifter och i vissa fall kontakthistorik för att kunna 
kontakta rätt person med information om frågor rörande 
leverans och driften av Mybenefit. 

Tjänsteleverantören av Mybenefit och dess externa 
leverantörer kan behöva använda alla uppgifter som finns i 
tjänsten för att felsöka eller administrera. Endast de personer 
som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbeten 
får tillgång till dina personuppgifter. 

Hur länge lagras dina personuppgifter? 
Uppgifter om avtalsansvariga och kontaktpersoner lagras så 
länge personen innehar den rollen eller funktionen på ett 
kundföretag eller hos förmåns- eller erbjudandeleverantören. 
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Vem ska jag kontakta i frågor om 
personuppgiftsbehandling? 
Kontakta: Mybenefit, Be My Compensation Management AB, 
org.nr: 556963-9262, Box 5908, Lästmakargatan 22, 114 89 
Stockholm, eller via Internet på: 
https://mybenefit.se/#contact 
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