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Så behandlar vi dina personuppgifter 

 

Varför har vi en integritetspolicy?  

På Salboheds och Anläggningstjänst, nedan benämnt som Salboheds, värnar vi om din personliga 

integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa 

tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina 

personuppgifter behandlas av Salboheds.  

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?  

Salboheds Bygg och Anläggningstjänst AB 

Organisationsnummer 556687-6537 

Batterigatan 6, 721 37 Västerås, Sverige  

Telefon +46 21 475 06 00 

E-post info@salboheds.se 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 

Personuppgifterna lagras och behandlas i Salboheds IT-system. Du kan när som helst kontakta oss om 

du har frågor. Du kan ringa oss eller skicka ett mail. Telefon +46 21 475 06 00 E-post: 

info@salboheds.se 
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Vad är en personuppgift?   

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 

som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även 

om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) 

är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. 

Vad är behandling av personuppgift?  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med 

personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel 

på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, 

överföring och radering.  

Om vem och vilka personuppgifter samlar vi in? 

Salboheds samlar in uppgifter från dig när du har ingått eller vill ingå i ett avtal med oss eller på 

annat sätt interagerar med oss. Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt 

lämnar till oss. Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt med 

oss. Vi kan också spara kommunikation som vi får via e-post. Det kan även hända att vi delar den 

informationen som du uppger med tredje part, så som våra underleverantörer, om du till exempel 

beställer något som de ska leverera/ utföra åt dig.  

Vi samlar in:  

För- och efternamn 

Adress 

Telefonnummer 

E-postadress 

Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret 

Köphistorik  

Vad använder vi informationen till och på vilken grund behandlar vi 
dina personuppgifter?  

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna 

giltigt avtal. Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en 

rättslig grund att göra det. Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd produkt eller 

tjänst. I de fall där ditt köp innebär att delar av produkten eller tjänsten genomförs av tredje part 

vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denna ska kunna kontakta dig.  

Rättsliga grunder  

Rättslig grund för kunder/ leverantörer gäller för fullgörande av avtal eller för att vi ska kunna ingå i 

avtal med dig. Rättslig förpliktelse gäller när insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag för att 

vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska 

kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. 
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Berättigat intresse  

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för ett ändamål där vi efter en 

intresseavvägning har bedömt att vi har ett berättigat intresse. Det kan gälla att vi använder 

uppgifter för att kunna förbättra våra tjänster och produkter. I vissa fall behöver vi ditt samtycke för 

att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna 

för det specifika ändamålet. 

Hur länge spar vi dina uppgifter?  

Vi spar dina personuppgifter under avtalstiden. Därefter sparas uppgifterna i normalt 10 år. 

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara viss information 

i sju år och avtal i 10 år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder. Vi 

behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, 

förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna lagras och behandlas i Salboheds IT-

system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.   

Hur skyddar vi dina personuppgifter?   

Vi är måna om våra kunder/ leverantörer och behandlar de personuppgifter vi samlar in med största 

försiktighet. Endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina 

arbetsuppgifter har tillgång till dem. Salboheds använder både brandväggar och andra 

säkerhetslösningar, så som antivirusprogram. Vi överför inte personuppgifter till utomstående i 

andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. Vi använder oss bara av seriösa och 

välbeprövade IT- lösningar och leverantörer. Leverantörsavtal styrks via tydliga avtal, 

personuppgiftsbiträdesavtal.   

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?  

 I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter 

med tredje part. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för 

ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna 

uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).  

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter (polisen, skatteverket 

eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 

Vilka är dina rättigheter?  

Enligt GDPR har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och att få information om hur vi 

behandlar uppgifter om dig. Du kan begära ett registerutdrag med de personuppgifter vi behandlar 

från oss. Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att 

begära att uppgifterna rättas. Du har även rätt att få dina uppgifter borttagna från våra system, ”att 

bli bortglömd”, om det inte finns andra rättsliga skäl till att vi behöver spara dina personuppgifter, så 

som exempelvis bokföringsskyldighet. Vill du begära ut eller rätta eller radera dina uppgifter ber vi 

dig kontakta oss för att få hjälp.  

  


