Behandling av personuppgifter enligt GDPR 2018-10-22
Nils-Börje Bygg AB, 556058-8039.

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 främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig
samt för att uppfylla lagar och avtal. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler
personuppgifter än vad som behövs för det ändamål det samlats in för, och vi strävar
alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:






Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer

Samtycke
Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina
personuppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att
behandla dessa personuppgifter

Exempel på hur vi samlar in dina
personuppgifter





Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
Uppgifter som vi får när du anlitar oss
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

Dina personuppgifter behandlas 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.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte
har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser
enligt avtal eller lag, t ex till olika myndigheter. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till
tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna
behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Nils Börje BYGG AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för
hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Rättelse och insyn
Vi strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. För den
händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis
rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa
uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig
kontakta oss.

Frågor och klagomål
Om du har några frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller anser att vi på
något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss. Du kan
också lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontakt
stephan@nb-bygg.se

