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Integritetspolicy för Psykometrika AB 

Introduktion  
Vi på Psykometrika AB värnar om individens personliga integritet. Vi prioriterar 
skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer 
de lagar och regler som finns. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller 
informeras om de behandlingar som görs och utförs.  

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi samlar in och använder dina personuppgifter 
och ditt testresultat. Vi uppmanar dig därför att noggrant läsa igenom denna text. För 
att använda Psykometrikas testverktyg måste du lämna ditt godkännande till hur dina 
personuppgifter och ditt testresultat behandlas i enlighet med GDPR-lagstiftningen. 
Godkännandet omfattar även att Psykometrika får använda testresultatet anonymiserat 
och på gruppnivå i forskningssyfte.  

 
GDPR-lagstiftning  
Alla personuppgifter och ditt testresultat hanteras enligt bestämmelserna i den 
Europeiska Unionens dataskyddsförordning (EU) 2016/679. När den infördes 25 maj 
2018 ersatts den svenska Personuppgiftslagen (PUL), för att förstärka skyddet för 
enskilda individers integritet med avseende på behandling av personuppgifter och 
rätten att invända eller radera sådana uppgifter.  

 
Personuppgifter  
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som 
kan hänföras till dig som enskild individ. De personuppgifter som Psykometrika AB 
hanterar via sitt webbverktyg är: Namn, kön, ålder, språk, utbildningsnivå, 
arbetslivserfarenhet, chefs- /ledarerfarenhet, branscherfarenhet. Dessa uppgifter 
används för normdatainsamling. I övrigt registreras de uppgifter som du valt att fylla i. 
När du själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna 
registreras. Psykometrika har dock som policy att inte registrera känsliga 
personuppgifter.  

 
Personuppgiftsansvarig  
Även om dina personuppgifter hanteras av personer inom Psykometrika AB är det 
ytterst den personuppgiftsansvariges företag eller organisation, den som ber dig 
genomföra våra test via vårt webbaserade testverktyg, som ansvarar för hanteringen av 
dina uppgifter. Efter att personuppgiftsansvarig, eller den enskilde individen, 
skriftligen begärt radering eller korrigering av personuppgifter får vi som 
personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifterna som ett led i denna process.  

I de sammanhang där vi utför en beställning från den personuppgiftsansvarige, är 
Psykometrika AB att betrakta som personuppgiftsbiträde, med nedanstående 
kontaktuppgifter:  

Företag: Psykometrika AB  

Mail: info@psykometrika.se  
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Psykometrika AB som personuppgiftsbiträde åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga 
eller ofullständiga personuppgifter efter instruktion från personuppgiftsansvarig. Var 
vänlig notera att kontaktinformationen till Psykometrika AB finns till för frågor 
angående vår hantering av personuppgifter och testresultat, inte för frågor kring 
testverktyget.  

 
Behandling av personuppgifter och testresultat  
 
Testresultat  
För att kunna använda Psykometrikas webbaserade testverktyg måste varje enskild 
kandidat lämna sitt godkännande till att dennes personuppgifter och testresultat 
behandlas. Godkännandet omfattar även att Psykometrika får använda dessa 
ackumulerade uppgifter avidentifierat, anonymiserat och på gruppnivå i 
forskningssyfte eller för metodutveckling. Syftet med själva testningen är att skapa ett 
bättre besluts- eller diskussionsunderlag, samt en fördjupad förståelse av individen 
som person. Ett enskilt testresultat får dock inte användas som enda beslutsunderlag 
inför en eventuell anställning eller befordran. Alla identifierbara uppgifter avseende 
kandidaters personuppgifter och testresultat raderas i våra databaser efter två år. Den 
enskilde har dock alltid rätt att begära att dennes uppgifter och/eller resultat ska 
raderas och/eller avidentifieras från våra databaser. Detta sker genom skriftlig begäran 
och identitetskontroll senast inom hundratjugo (120) dagar till det 
personuppgiftsansvariga företaget. Därefter blir det inte möjligt att identifiera den 
enskilda individens resultat och uppgifter.  

 
Var lagras informationen  
All kunddata är klassificerad som strikt konfidentiell och krypterad, både i vila och vid 
transport, samt vid kommunikation med slutanvändare. All information kontrolleras 
av Psykometrika AB och lagras på servrar hos vår molnleverantör, som är certifierad 
för att säkerställa säkerheten utifrån datacenterperspektivet, och innehar 
certifieringarna ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 och SOC 2. Datahallarna är 
placerade inom Europeiska Unionen (EU) och ingen information lämnar EU:s gränser 
utan skriftlig medgivande från kund eller myndighet. Överföring av data till länder 
utanför EU/EES kräver att landet ifråga har ett avtal med EU/EES, att landet anses ha 
tillräcklig dataskyddslagstiftning. Datahallarna är av högsta rang med multipla lager 
av fysisk säkerhet. All kommunikation med slutanvändare är krypterad med TLS. 
Access till databaser är strikt begränsad och endast till vissa IP adresser med unika 
lösenord. Grundprincipen är att endast den person som skickat en testlänk kan se 
testresultatet. Varje gång någon tittar på ett testresultat så loggas detta. Alla lösenord 
är envägs krypterade och kan inte återställas.  

 
Incidentrapportering  
Om otillbörligt dataintrång sker, kommer Psykometrika AB att inom 24 timmar efter 
upptäckt rapportera till Personuppgiftsansvarig och/eller berörda myndigheter, där 
Datainspektionen är övergripande tillsynsmyndighet i Sverige.  
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Cookies  
Vi använder cookies (och andra liknande tekniker) i vårt testverktyg. Cookies är små 
textfiler som placeras på din hårddisk närhelst du loggar in i det webbaserade 
systemet. Dessa filer identifierar din dator och lagrar dina val och annan data om ditt 
besök. Du kan avaktivera cookies eller välja att din dator varnar dig varje gång en 
cookies sänds. Detta kan du göra via din webbläsares inställningar. Väljer du att 
avaktivera cookies, så kommer du inte att kunna genomföra testet.  

 
Sekretess  
Syftet med att bearbeta och spara resultat från testningar är att kunna erbjuda riktade 
åtgärder som är anpassade för respektive individs förutsättningar och motivation. 
Personuppgifter kopplade till individens svar och resultat lagras hos Psykometrika AB 
i två år. Därefter anonymiseras och avidentifieras all data för att på ackumulerad nivå 
kunna användas i forskningssyfte, vid uppdatering av normdata eller annan 
vetenskaplig genomgång på gruppnivå.  

 
Ändringar och justeringar  
Psykometrika AB förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar i gällande 
integritetspolicy. Om väsentliga ändringar görs, informerar vi personuppgiftsansvariga 
i god tid.  

 
Klagomål 
om du anser att vi behandlat och hanterat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta 
oss på: info@psykometrika.se.  

 

 


