
 

    

                         ISO 9001 

Certificato n° 30700250 QM15 

t33 S.r.l. 

Via Calatafimi 1 - 60121 Ancona (Italy) -  Tel +39 071 9715460 – Fax +39 071 9715461 

E-mail: -  info@t33.it  - t33@pec.it – Sito Web:  www.t33.it 

N. Iscr. Reg. Impr., C.F. e P.I.  02343620429 - REA AN 180141 

Capitale sociale 62.200 Euro i.v. 

 

1 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONLIGA DATA FÖR STUDIER OCH 
FORSKNING 
I enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) 

 

Företaget t33 Srl, som personuppgiftsansvarig, informerar dig om att enligt artikel 13 i GDPR kommer 
de uppgifter du lämnar att behandlas i enlighet med GDPR och konfidentiellt. 
Bearbetning av personuppgifter betyder insamling, inspelning,strukturering, lagring, anpassning eller 
ändring, att hämta, konsultera, använda,överföra, sprida eller på annat sätt göra tillgängliga,anpassa 
eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra även om det inte är registrerat i en databas. 
 
Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR artikel 5: 

- På ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade 
- För särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett 

sätt som är oförenligt med dessa ändamål.  
- Adekvat, relevant och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas 
- Rätta och om nödvändigt uppdaterade 
- Inte lagrade i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än 

vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas 
- På ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot 

obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 
olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder 

 

Syften och metoder för databehandling 

Vi behandlar personuppgifter och kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn, efternamn, organisation, e-
post,...). 
Vi behöver dessa personuppgifter för att genomföra en enkätundersökning kring ”Små- och 
medelstora företags behov i samband med offentlig upphandling” på uppdrag av Europeiska 
Kommissionen, Direktoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och små- och 
medelstora företag.  
Vi samlar inte in några personuppgifter utöver vad vi behöver för att tillhandahålla denna tjänst. 
Enkätundersökningens svar kommer att sammanställas, statistiskt bearbetas och behandlas anonymt. 

 

Juridisk grund 

Behandlingen av dina uppgifter är laglig med ditt samtycke (valfritt och kan återkallas när som helst). 

 

Lagring 

Under 6 år från samtycke till återkallande av samtycke eller inaktivering av kontaktuppgifter. Efter 
någon av dessa kommer informationen att förstöras, raderas eller anonymiseras, konsekvent med 
tekniska procedurer för annulering och säkerhetskopiering. 

 

 Mottagare eller berörda individer 

Uppgifterna kan behandlas av personer utanför företaget, t.ex. myndigheter och tillsyns-
/kontrollorgan och offentliga eller privata verksamheter som legitimt kan begära uppgifter. 
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Uppgifterna kan också behandlas av utsedda personer utanför företaget som ges lämpliga 
verksamhetsinstruktioner. 
Uppgifterna kan behandlas av anställda eller utsedda individer i företagets avdelningar ansvariga för 
behandling, som uttryckligen har godkänts och som har fått tillräckliga instruktioner. 
Uppgifterna får endast lämnas till tredje part för åtgärder som krävs för de angivna syftena ovan. 
Tredje part inkluderar även webbplattformleverantören SurveyGizmo. 

 

Uteblivet medgivande 

Ett uteblivet svar när informationen samlas in, eller vägran att tillåta databehandling kan göra det 
omöjligt att bedriva de aktiviteter som uppgifterna samlades in för. 

 

Dataöverföring 

Personuppgifterna kan överföras utomlands, i enlighet med bestämmelserna i GDPR, även till länder 
utanför Europeiska Anionen när det är nödvändigt för ett syfte som anges i detta uttalande. 
Utöver garantierna enligt Europeiska Kommissionens beslut, överföring till länder utanför EU görs 
med adekvata och lämpliga garantier enligt artiklarna 46, 47 eller 49 i GDPR. 

 

Den registrerade personuppgiftslämnarens rättigheter 

Du har rätt att komma åt, korrigera, avbryta, begränsa eller invända mot behandling av dina 
personuppgifter och du får återkalla samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av 
behandlingen. Du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt artiklarna 15 till 22 i 
GDPR, som behandlar begäran till den personuppgiftsansvariga, t33 Srl, vars säte är i ANCONA (AN) 
via Calatafimi 1, Italien. 
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