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Information om hantering av personuppgifter
För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina
personuppgifter hos oss. Denna personuppgiftspolicy syftar till att du ska få en
inblick i de personuppgiftsbehandlingar som utförs av oss, vilka dina rättigheter är
och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta DNA-teamet
om du har frågor om behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Peter Sjölund AB och släktforskarna Kristina Loo, Ingeborg Arvastsson, Anna Edin,
Kristina Wind, Fredrik Mejster och Jeanette Sahlholm gemensamt personuppgiftsansvariga för all personuppgiftsbehandling som ”DNA-teamet” utför. Peter
Sjölund AB anlitar skickliga släktforskare som arbetar som konsulter i företaget.
Peter Sjölund AB och släktforskarna Kristina Loo, Ingeborg Arvastsson, Anna Edin,
Kristina Wind, Fredrik Mejster och Jeanette Sahlholm kallar sig för ”DNA-teamet”.

Ändamålen med personuppgiftsbehandlingarna
DNA-teamet behandlar dina personuppgifter i syfte att bland annat kunna:
Kartlägga ditt och eventuella släktingars släktträd, analysera dina resultat av gjorda
släktforsknings-DNA-tester, identifiera okänd släkting som eftersöks och i övrigt
fullgöra DNA-teamets åtagande som framgår av lag.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
En personuppgiftsbehandling är endast laglig om den uttryckligen kan knytas till ett
lagstöd i gällande dataskyddslagstiftning. De lagstöd som aktualiseras för DNAteamet är i huvudsak:
-

att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade
innan ett sådant avtal ingås. När ett uppdrag om experthjälp beställs av dig
behöver DNA-teamet behandla personuppgifter om dig för att kunna
tillhandahålla aktuellt uppdrag till dig.

-

att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger
tyngre och kräver skydd av personuppgifter. DNA-teamets behandling av
personuppgifter syftar till att kunden ska få kännedom om sitt ursprung och
få möjlighet att återknyta släktband. För att kunna lösa kundens släktgåta
behöver DNA-teamet även behandla personuppgifter för DNA-testade
släktingar som matchar delar av kundens DNA samt icke DNA-testade
släktingar till dessa personer. För dessa personer behandlar DNA-teamet
enbart harmlösa uppgifter, såsom namn, födelsedatum, folkbokföringsadress, släktförhållanden och DNA-likhet med kunden.

Kategorier av personuppgifter som behandlas
DNA-teamet behandlar i huvudsak kontakt- och släktskapsuppgifter, såsom namn,
e-post, telefonnummer, födelsedatum, folkbokföringsadress, släktförhållanden och
DNA-likhet.

Från vilka källor inhämtas personuppgifterna
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis från offentliga arkiv, DNAsläktforskningsföretag samt upplysningstjänster. Ibland hämtar DNA-teamet in
personuppgifter från folkbokföringsregistret.

Vem har tillgång till dina personuppgifter
Personuppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

Var behandlas personuppgifterna
DNA-teamet behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU/EES.

Lagring av personuppgifter
DNA-teamet sparar inte personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för de
ändamål för vilka de samlas in om inte annat föreskrivs i lag.

Dina rättigheter
Du har rätt, att genom ett registerutdrag, få veta vilka personuppgifter som DNAteamet behandlar. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter
rättade, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att du invänder
mot behandlingen helt, få ogrundad behandling raderad och begära att få
personuppgifter flyttade till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om
något av det ovan nämnda eller om du har en synpunkt eller ett klagomål avseende

DNA-teamet hantering av personuppgifter, kontakta oss på info@dnateamet.se. Om
du inte är nöjd med hur DNA-teamet sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett
klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till IMY.

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy
DNA-teamet gör löpande uppdateringar i denna policy. Den senaste versionen finns

alltid tillgänglig på webbsidan.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om DNA-teamets behandling av
dina personuppgifter eller om du har en begäran i enlighet med avsnittet ”Dina
rättigheter”. Kontakta oss på info@dnateamet.se.

