Edenred och GDPR
Edenred Sverige är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter ni enligt vårt gemensamma avtal lämnat till
Edenred. Vårt ställningstagande är att både vi och ni som kund till Edenred parallellt är personuppgiftsansvariga.
Detta regleras i defintitionen för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden i GDPR.
Personuppgiftsansvarig är den som beslutar om syfte och anledning av behandlingen för personinformation.
Personuppgiftsbiträden å sin sida är enbart processor av data på uppdrag av personuppgiftsansvarig.
Vi uppdaterar personuppgifter i de fall de förändras samt erbjuder även användarna möjligheten att själva
administrera sina personuppgifter i vårt system. Våra tjänster Rikskuponger/Elevkortet är Edenred Sveriges
produkt och vi behandlar och sparar personinformationen för att kunna tillhandahålla lunchförmån till era
anställda/era elever. Edenred Sverige är därför inte att anses som personuppgiftsbiträde och därmed behöver
inget biträdesavtal upprättas mellan oss båda.
Ni är också personuppgiftsansvariga för vårt gemensamma avtal då ni behöver processa era anställda/elever för
att tillhandahålla Rikskuponger/Elevkortet.

Edenred and GDPR
Edenred Sweden is the Controller for personally identifiable information provided to Edenred by our joint
agreement. Our position is that both we and you as a customer of Edenred in parallel are personally
responsible. This is governed by the definition of Controllers and Processors in GDPR. Controllers is the one who
decides on the purpose and reason of the processing of personal information. Processors, for their part, are the
only data processor on behalf of the personal data controller.
We update personal information in case they change and also offer users the ability to manage their personal
information in our system. Our services Rikskuponger/Elevkortet is Edenred Sweden’s product and we process
and save personal information in order to provide lunch benefits to your employees/students. Edenred Sweden is
therefore not to be considered as a Processor, and therefore no amendment to our current contract needs to be
established between us both.
You are also personally responsible for our joint agreement as you need to process your employees/students to
provide Rikskuponger/Elevkortet.

