
INTERGRITETSPOLICY

Dataskyddsförordningen (GDPR)
myFC:s förhållningssätt



Inledning
MyFC är ett svenskt teknikföretag som specialiserat sig på smidiga, bärbara bränsleceller för laddning av smarta 
mobiler, surfplattor och actionkameror. MyFC siktar in sig på det växande behov som skapas av The Power Gap. 
Utveckling av dessa produkter kräver duktiga medarbetare och deras drivkrafter. MyFC behandlar dina 
personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Eftersom myFC värnar om din 
personliga integritet och tar det på största allvar så vill vi med denna integritetspolicy beskriva hur vi behandlar 
dina personuppgifter enligt med stöd av GDPR.

Vi kommer att redogöra för vilka kategorier av 
personuppgifter myFC Group behandlar, för vilka 
ändamål samt vilken rättslig grund behandlingen 
stödjer sig på. Vi redogör även vilka som har åtkomst till
personuppgifterna och  vem som behandlar dina 
personuppgifter samt rutinen för makulering och vilka 
biträden som behandlar dina personuppgifter.

MyFC Group består av:

myFC Holding AB  Org nr 556942-1612
myFC AB Org nr 556685-5335
myFC Option och Kapital Org nr 556883-7511

Vänligen läs igenom och ta del av informationen i 
denna policy noggrant. Vi kommer under resans gång  
behöva att justera och uppdatera Policyn. Om så sker 
så kommer du att bli informerad samt att den senaste 
versionen kommer att finnas på vår hemsida.

Du som är registrerade hos myFC Group har rätt att ta 
kontakt med oss för att göra dina rättigheter gällande 
eller om det finns ytterligare frågor.
Ta då kontakt på mail info@myfc.se
MyFC hoppas på att denna Policy besvarar dina frågor 
kring hur vi behandlar dina personuppgifter.
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Vad är en 
personuppgift?

Med personuppgift avses all information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en 
levande fysisk levande person.

Vad är en 
personuppgiftbehandling?

Allting man gör med personuppgifter, till exempel 
samlar in, lagrar, ändrar, använder eller observerar, är 
en personuppgiftsbehandling.



MyFC:s
behandling av 
personuppgifter.

Dessa 
behandlingar 
tillämpas i hela 
myFC Group.



Kontaktperson hos befintlig kund

Behandlingen av personuppgiften är nödvändig för att fullgöra ett 
avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett 
sådant avtal ingås. 

Behandlingen av personuppgiften är även ett berättigade intresse av 
att affärsrelationen till dig utvecklas samt att vi ska kunna 
kommunicera med dig. 

I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som kund gällande våra 
produkter samt marknadsaktiviteter behandlar myFC dina 
personuppgifter.

Personuppgifterna samlas in via kundmöten, inkommande e-post 
eller annan intresseanmälan gällande samarbete . Personuppgifterna 
lagras i våra IT System med målet att kunna upprätthålla en 
affärsrelation med dig samt bjuda in dig till marknadsaktivitet.

MyFC har som rutin att varje medarbetare som via kontakt per 
telefon eller annan kanal Inlett en kontakt med dig och du visat 
intresse att skapa en relation med myFC, följer upp med ett e-post 
meddelande med hänvisning till denna POLICY.

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla för 
ändamålet enligt rättslig grund är:

• För och Efternamn
• Personnummer ( om du är enskild näringsidkare)
• Kontaktuppgifter såsom e-post, telefon, yrkestitel och 

arbetsplatsadress
• Beställningshistorik
• Korrespondens mellan dig och myFC

Annullering

MyFC kommer inte att behandla dina uppgifter längre än vad som 
behövs för ändamålet. Personuppgifter som har blivit inaktuella på 
grund av avslutad affärsrelation, pensionsavgång mm, kommer att 
annulleras utan dröjsmål. Personuppgiften kommer även att  
annulleras på din begäran.



Kontaktperson hos potentiell kund

Annullering

MyFC kommer inte att behandla dina uppgifter längre än vad 

som behövs för ändamålet. Personuppgifter som har blivit 

inaktuella på grund av avslutad affärsrelation, pensionsavgång 

mm, kommer att annulleras utan dröjsmål. Personuppgiften 

kommer även att  annulleras på din begäran

I de fall du avböjer att skapa eller utforska en vidare relation 

kommer personuppgifterna i myFC:s affärssystemet att 

markeras med en notering om att inte återuppta kontakten. Vi 

kommer även att upphöra med att delge dig marknadsutskick.

.

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla för 
ändamålet enligt rättslig grund är:

• För och Efternamn
• Personnummer ( om du är enskild näringsidkare)
• Kontaktuppgifter såsom e-post, telefon, yrkestitel och 

arbetsplatsadress
• Korrespondens mellan dig och myFC

Behandlingen av personuppgiften är ett berättigade intresse av att 
affärsrelationen till dig utvecklas samt att myFC ska kunna 
kommunicera med dig. 

I syfte att kunna bibehålla kontakt med dig som potentiell kund 
gällande våra produkter samt marknadsaktiviteter behandlar myFC
dina personuppgifter.

Personuppgifterna samlas in via kundmöten, inkommande e-post 
eller annan intresseanmälan gällande samarbete . Personuppgifterna 
lagras i våra IT System med målet att kunna upprätthålla en 
affärsrelation med dig samt bjuda in dig till marknadsaktivitet.

MyFC har som rutin att varje medarbetare som via kontakt per 
telefon eller annan kanal Inlett en  kontakt med dig och du visat 
intresse att skapa en relation med myFC, följer upp med ett e-post 
meddelande med hänvisning till denna POLICY.



Potentiella kandidater via rekryteringsbolag

Behandlingen av personuppgiften är ett berättigad intresse för 
myFC:s verksamhet för att hitta dig som kandidat för 
rekrytering och/eller som konsult. 

Vi anlitar rekryteringsbolag som presenterar potentiella 
kandidater via sina rekryteringskanaler och som behandlar 
personuppgifter enligt GDPR.

Med hänsyn till din integritet överför rekryteringsbolaget 
enbart din profil till myFC först när du har visat intresse för 
tjänsten.

Syftet med behandling av personuppgiften är att samla in 
eventuella kandidater för utvärdering och urval och kunna 
erbjuda kandidaten en karriär inom myFC Group.

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla för 
ändamålet enligt rättslig grund är:

• För och efternamn
• Kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer
• Födelseår
• Kön
• Intervjuanteckningar

Annullering

Personuppgifterna sparas i myFC:s kanditatregister så länge de 
är nödvändiga för rekryteringsprocessen.

Om du vid kontakt med en medarbetare hos oss uppger att du 
inte är intresserad av en vidare dialog med myFC kommer 
bolaget  inte längre att behandla dina personuppgifter i sitt 
kandidatregister.





Potentiella kandidater via vår hemsida

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla 
för ändamålet enligt rättslig grund är:

• För och Efternamn
• Din CV och eventuellt ett personliga brev som du 

skickat in (samtycke)
• Kontaktuppgifter såsom e-post, telefon, yrkestitel 

och hemadress
• Fotografi (samtycke)
• Korrespondens mellan dig och myFC

Annullering

Personuppgifterna lagras i myFC:s kanditatregister
under en begränsad tid dock längst 3 månader.

Om du vid en kontakt med en medarbetare hos oss 
meddelar att du inte vill ha vidare kontakt, kommer 
myFC inte längre behandla dina personuppgifter.

Behandlingen av personuppgiften är ett berättigad intresse för 
myFC:s verksamhet för att hitta dig som kandidat för rekrytering 
och/eller som konsult. 
Spontana intresseanmälningar förekommer via vår hemsida till
career@myfc.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke 
du lämnar i samband med att du skickar in din  intresseanmälan.

Syftet med behandling av personuppgifter är att kontakta dig som 
potentiell kandidat gällande karriärmöjligheter på myFC. 
Personuppgifterna sparas i myFC kandidatregister.

.

mailto:career@myfc.se


Intresseanmälningar via hemsidan

Behandlingen av personuppgiften är ett berättigad intresse för 
myFC:s verksamhet att upprätta och bibehålla affärsrelationer med 
kunder och andra intressenter.

I syfte att kunna kontakta dig i egenskap av bolagets produkter samt 
marknadsaktiviteter samlar bolaget in dina personuppgifter.

Dessa personuppgifter samlas in från dig i samband med att du gör 
en intresseanmälan via bolagets hemsida. Uppgifterna kommer att 
lagras i myFC:s IT-system med målet att bolaget ska kunna upprätta 
en affärsrelation med dig.

Behandlingen av dessa personuppgifter stödjer sig på det samtycke 
du lämnar i samband med att du skickar in din intresseanmälan.

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla för 
ändamålet enligt rättslig grund är:

• För- och Efternamn 
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer 
• Korrespondens mellan dig och dotterbolaget
• Teknisk information om hur du har interagerat med myFC

Annullering

MyFC kommer att behandla dina personuppgifter till dess att det 
inte längre behövs för att uppfylla ändamålet eller till dess du begär 
att inte längre finnas med i myFC:s register.

Personuppgifterna kommer att raderas utan dröjsmål. Sker ingen 
affärsrelation inom två år från det att bolaget mottagit 
intresseanmälan kommer dina personuppgifter att raderas. MyFC har 
rutiner på radering av personuppgifter som inte uppfyller sitt syfte.



Referenspersoner

Behandlingen av personuppgiften är nödvändig 
för myFC: berättigade intresse för att kunna 
kontakta lämnade referenser.

I syfte att kunna genomföra en grundlig 
undersökning till våra rekryteringar behöver myFC
kontakta lämnade referenser.

Som referensperson kommer du att få denna 
Policy skickad till dig så att du får ta del av hur dina 
personuppgifter behandlas.

Vissa uppgifter behöver myFC registrera på rättsliga grunder 
för nämnda ändamål är:

• För- och efternamn 
• Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer

Annullering
MyFC kommer att behandla dina personuppgifter till dess att 
det inte längre behövs för att uppfylla ändamålet eller till 
dess du begär att inte längre finnas med i myFC:s register.



Samtycke
Den som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att ett 
giltigt samtycke har lämnats av den registrerade.

Samtycke krävs för personuppgifter som inte  uppfyller ändamålet  och inte har någon 
rättslig grund! 

I den mån myFC behandlar 
personnummer utan ditt 
samtycke kommer detta 
endast att göras när det är 
klart motiverat med hänsyn 
till ändamålet.



Du som är registrerade hos myFC har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av 
samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta 
återkallas. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lätt att 
återkalla som att ge sitt samtycke.  Om du av någon anledning önskar återkalla ditt samtycke, skicka 
då ett e-postmeddelande till info@myfc.se.

Återkallelse av samtycke
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Mingelbilder från våra event!

Behandlingen av personuppgiften gällande bilder är 
nödvändig för myFC:s informationsflöde samt att 
behandlingen av personuppgiften är ett berättigad 
intresse.

Det kan förekomma Mingelbilder/eventbilder från våra 
olika marknadsaktiviteter som kan komma att 
arrangeras inom EU.

Syftet med publiceringen av Mingelbilder/eventbilder 
är att informera om vår verksamhet vilket också är vår 
uppgift som ett börsnoterad företag  att tillhandahålla 
information.

MyFC har en inrättat en rutin inför varje 
event att informera besökarna att bilder 
kan komma att publiceras på vår hemsida .

Annullering:
När bilderna inte längre fyller sitt syfte 
kommer de efter 2 år att gallras. MyFC har 
en inrättat en rutin för det.



Dina personuppgifter är alltid skyddade hos 
oss, vi värnar om att skydda individers 
personuppgifter och deras personliga 
integritet.
myFC Group har vidtagit en rad 
säkerhetsåtgärder för att behandling av 
personuppgifter sker på ett säkert sätt.

Tillgången till de system i vilka 
personuppgifterna lagras är begränsad till 
bolagets anställda och tjänsteleverantörer 
som behöver nå uppgifterna inom ramen för 
sina arbetsuppgifter. Dessa är även 
informerade om vikten av att säkerheten för 
personuppgifterna upprätthålls.
Interna rutiner/policy har upprättats som 
bl.a reglerar användningen av lösenord samt 
hantering av inkommande mail.

Så skyddas dina personuppgifter



Personuppgiftbiträden

Personuppgiftbiträden
MyFC använder sig av personuppgiftbiträden när det gäller 
behandling av anställdas personuppgifter för ändamål som är 
förenliga med de ändamål för vilka myFC har samlat in 
uppgifterna. MyFC har ingått skriftliga avtal med samtliga våra 
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer bolagets 
säkerhetskrav och begränsningar. 

Dessa får bara behandla de överförda uppgifterna för bolagets 
räkning och i enlighet med myFC:s uttryckliga instruktioner. 

Ett företag eller myndighet som behandlar 
personuppgifter för någon annans räkning är att anse 
som ett personuppgiftsbiträde. En organisation som 
vill anlita ett sådant biträde (den 
personuppgiftsansvarige) måste teckna ett skriftligt 
avtal med biträdet. 



Våra 
sekretessavtal

Behandlingen av personuppgiften är nödvändig för att 
fullgöra ett avtal i vilket du är part  i samt att behandlingen 
av personuppgiften är ett berättigade intresse för myFC .

En vanlig rutin inom myFC Group är att alla som får eller har 
en djupare inblick i myFC verksamhet får skriva under ett 
sekretessavtal ”Confidential Disclosure Agreement” 

Syftet är att skydda bolagets intressen då myFC är ett 
utvecklingsföretag och ett börsnoterat företag behandlas 
dina personuppgifter i samband att du skriver på ett 
”Confidential Disclosure Agreement” dokument.

De personuppgifter som myFC kan samla och behandla för 

ändamålet enligt rättslig grund är:

• För och Efternamn
• Personnummer

Annullering
Alla sekretessavtal sparas i 5 år. MyFC har inlett en rutin för 
det.
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Rätten till tillgång
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om 
dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna
Du får då  vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka 
ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har 
inhämtats ifrån, vilka tredje parter som uppgifterna 
har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer 
att lagras.

Rätten till rättelse
Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om 
dig rättade. Du har även rätt att komplettera 
ofullständiga uppgifter, t.ex. genom att tillhandahålla 
ett kompletterande utlåtande.  



I de fall vår behandling av personuppgifter 
stödjer sig på ditt samtycke har du även rätt 
att begära att få de uppgifter som berör dig 
och som du lämnat, överförs till en annan 
personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). 
En förutsättning för dataportabilitet är dock 
att överföringen är tekniskt möjlig och att den 
kan ske automatiserat. 

Rätten till radering
Varje registrerad person har rätt att vända sig till  myFC som behandlar dina personuppgifter och be att uppgifterna 
raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall :

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• Du kan återkalla ditt samtycke för en behandling av personuppgiften som stödjer sig på samtycke och att det inte finns 

någon annan rättslig grund för behandlingen.
• Du invänder mot en behandling av personuppgiften som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för 

invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse .
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet



Personuppgift
aktieägare
Behandlingen av personuppgiften är nödvändig för att myfC
Holding AB har en rättslig plikt som ett börsnoterat företag 

I syfte att kunna bevaka aktieägarstrukturen ,föra loggböcker 
upprätta insiderlistor samt bjuda in till stämmor behandlar 
myFC personuppgifterna.

Vissa uppgifter behöver myFC Holding registrera på 
rättsliga grunder för nämnda ändamål är:
För- och efternamn 
Personnummer
Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer 
och adress.

Annullering
MyFC kommer att behandla dina personuppgifter till 
dess att det inte längre behövs för att uppfylla 
ändamålet. 



Omvärldsbevakning
Behandlingen av personuppgiften är ett berättigad intresse för 
myFC:s verksamhet. 

Syftet är att bevaka varumärket myFC men även bevaka hotbilder 
eller förtal från ”nättroll”  både mot myFC: s varumärke och mot 
myFC:s medarbetare. 

Personuppgifter som kan komma att samlas in på rättslig grund är:

• För och efternamn

• Personnummer

• E –post

• Mail trådar

• Telefonnummer

• IP adress

• Utdrag ur belastningsregistret.

• Eventuella inlägg från internet

Annullering

MyFC kommer inte att behandla dina uppgifter längre än vad som 

behövs för ändamålet.



Hoppas att vi har besvarat dina frågor men om du har några funderingar så 
är du välkommen att höra av dig på

info@myfc.se

Mer om myFC hittar du på https://myfcpower.com/
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