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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
 

1. Inledning  
Cloetta Sverige AB kommer att behandla dina personuppgifter och är personuppgiftsansvarig för dina 
personuppgifter. Cloetta följer dataskyddsförordningen1, som innehåller regler för hur behandling av 
personuppgifter får ske. Reglerna skyddar din personliga integritet.  
 
I den här texten beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 
 

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 
De personuppgifter som vi behandlar om dig är de som du själv lämnar till oss:  

• Kontaktuppgifter: namn, adress och e-mailadress,  

• Uppgifter om dig: födelseår, kön, ätvanor och smakpreferenser,  

• Uppgifter kopplade till vår produkter: omdömen om våra produkter  
 

3. Vad används uppgifterna till? 
För att vi ska få behandla dina uppgifter krävs att vi har ett uttryckligt och berättigat syfte och vi får 
inte behandla uppgifterna på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga ändamålet. Dina 
personuppgifter kommer att behandlas för att kunna administrera smakpanelen och genomföra 
konsumenttester, dvs. hantera utskick av frågeformulär samt analysera och sammanställa resultat i 
anonymt format. Vi kommer att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dig produkter som du 
ska smaka på om du anmält dig till ett prov. I våra rapporter är samtliga resultat anonyma.  
 
Vi behöver även en laglig grund för att behandla dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter 
baserat på ditt avtal rörande medlemskap i vår Smakpanel. Om ditt medlemskap avslutas kommer vi, 
om vi inte behöver behålla dina uppgifter för att uppfylla andra lagliga skyldigheter som åvilar oss, att 
ta bort dina personuppgifter.  
 
 
Nedan följer de ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken laglig grund vi gör detta.  
 
3.1 Administrera smakpanel 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande i vår smakpanel. Vi 
samlar in, lagrar dina personuppgifter och håller dina personuppgifter uppdaterade samt kontaktar 
dig när vi har nya smakprover på gång eller vill skicka ersättning för ditt deltagande. Beroende på 
vilket system vi använder kan du även själv uppdatera dina personuppgifter. 
 
Laglig grund 
Avtalsskyldigheter med dig (villkoren för ditt medlemskap i Smakpanelen) 
 
Personuppgifter vi behandlar 
Kontaktuppgifter och uppgifter om dig 
 
Tid vi sparar uppgifterna 
Under tiden du är med i smakpanel. 
 

 
1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning eller GDPR). 
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3.2 Deltagande i smakpanel 
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut produktprover till dig, vi samlar även in och 
lagrar dina omdömen kring produktproverna samt anonymiserar resultatet för att vidare använda 
svaren vi samlat in för att bedöma utfallet av tester av produkter. 
 
Laglig grund 
Avtalsskyldigheter med dig (villkoren för ditt medlemskap i Smakpanelen) 
 
Personuppgifter vi behandlar 
Kontaktuppgifter, uppgifter om dig och uppgifter kopplade till våra produkter 
 
Lagring 
Uppgifterna kopplade till våra produkter raderas senast ett år efter att undersökningen är avslutad. 
Övriga uppgifter sparas såsom angivet under punkt 3.1. 
 

4. Vem delar vi uppgifterna med? 
I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör 
detta. Vi vill understryka att vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi 
ska kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett berättigat ändamål och 
en laglig grund. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare till andra. 
 
4.1 Koncernbolag 
Cloetta och dess olika koncernbolag arbetar nära varandra för att producera de godaste och bästa 
produkterna eller för att tillhandahålla tjänster till andra koncernbolag. Vi kan därför komma att 
överföra dina personuppgifter till andra koncernbolag. 
 
Vi upprättar alltid personuppgiftsbiträdesavtal för behandling som sker av andra koncernbolag.  
 
4.2 Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning 
Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster. 
 
När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid 
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen anger att 
leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla personuppgifter för ändamål som vi 
bestämmer och på särskilda instruktioner från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting 
med dina personuppgifter som vi inte uttryckligen instruerat dem att göra. Vi ställer även krav på att 
leverantörens hantering av personuppgifter ska vara säker och korrekt. 
 
4.3 Överföring till leverantörer i tredje land 
Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin 
verksamhet utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”. En orsak till detta är att kvaliteten på vissa 
tjänster är bättre hos företag i tredje land än inom EU.  
 
Vi anlitar inga leverantörer i tredje land om landet inte har adekvat skyddsnivå eller vi vidtagit 
lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt de krav som ställs i GDPR. Vi ser alltid till att 
leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-
kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Om du vill läsa mer om 
överföring till tredje länder, finns det bra information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. 
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5. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen 
Du har vissa rättigheter i förhållande till Cloetta Sverige AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig för 
vår behandling av dina personuppgifter.  
 
Du har följande rättigheter: 

• Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din 

personuppgiftsbehandling. 

• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

• Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana 

uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om Du tar tillbaka 

samtycket och motsätter dig behandlingen. 

• Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, 

exempelvis om Du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks 

är Cloetta Sverige ABs tillgång till uppgifterna begränsad. 

• Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en 

personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv 

tillhandahållit oss. 

Om Du bedömer att Cloetta Sverige AB:s  behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet 
med dataskyddsförordningen, har Du även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten 
(www.imy.se), som är tillsynsmyndighet för behandlingen av dina personuppgifter.  

 

6. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig  
Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon 
av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:  
 
Cloetta Sverige AB 
205 42 Malmö 
Telefon: 020 65 10 25 
www.cloetta.se 
panel.sverige@cloetta.se 
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