Integritetspolicy

2018-06-01, har följande policy antagits för Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har
begärt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för
ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för vårda och administrera vår relation eller avtal med dig
eller din arbetsgivare, men även för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring,
utbildning, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att
uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar inte
personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag eller för
att svara på din begäran om service. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för ett ändamål
som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:













Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
E-postadress
Telefonnummer
Faxnummer
Födelsedatum
Titel
Användarnamn
Fotografier
Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
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 Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med en
offertbegäran, ingående av avtal, anmälan till seminarier eller på annat sätt tar kontakt med oss.
Vi kan även få dina uppgifter ifrån det företag du arbetar åt ifall det är relevant för att vi ska
uppfylla våra åtaganden eller erbjudanden.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:









Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får från offentliga register
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på
annat sätt tar kontakt med oss

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt
arbete. Det handlar t.ex. om att vi behöver anlita ett annat företag för en viss typ av arbete eller
för att kunna besvara en offertförfrågan. Det kan även ske i samband med genomförandet av
seminarier eller andra event eller att vi använder oss av en IT leverantör.
De är då att betrakta som Personuppgiftsbiträden till oss och vi ska då teckna
Personuppgiftsbiträdesavtal med dem. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de
ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.
Vi delar även dina uppgifter med aktörer som är självständiga personuppgiftsansvariga. Det kan
handla om myndigheter såsom skatteverket. I det fallet gäller den organisationens
integritetspolicy och personuppgiftshantering.
Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till t.ex. Polisen eller annan myndighet om det
rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller
myndighetsbeslut.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som
behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi ska också
ha tekniska lösningar som skyddar uppgifterna.
Våra säkerhetssystem är utvecklade för att skydda mot intrång, förstöring samt andra
förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.
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Hur länge sparar vi?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Hur
länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p.g.a.
lagstiftning t ex sparas minst sju år och uppgifter kopplade till garantiåtaganden sparas minst 15 år.

Vilka är dina rättigheter?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att
hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den
registrerades rättigheter.
Rätt till registerutdrag
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till
uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det
blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också att vidta åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också
komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.
Rätt till radering
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:


Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.



Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för
invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.



Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.



Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för



Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att
vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att
personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi
behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
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Rätt till dataportabilitet
Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar
sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet
är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
Hantera dina rättigheter
Begäran om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig
och egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser. Vi kommer att besvara dina
önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.
Ansvar
Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för
hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
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