POLICY
Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-04-27, har följande policy upprättats för Våghuset Sweden AB.

Syfte
Våghuset värnar om varje individs integritet. Individen ska kunna känna sig trygg när denne
anförtror oss sina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från
gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara individens
rättigheter och integritet.
Syftet med den här policyn är att beskriva hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem
till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur man kan ta tillvara sina
rättigheter.

Bakgrund
Våghuset Sweden AB behandlar personuppgifter för:




Kunder/kundrepresentanter
Leverantörer/leverantörers representanter
Andra för företaget viktiga personer, t.ex. myndighetspersoner

Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, t.ex.: insamling, lagring, sortering,

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal eller lag alternativt om
samtycke erhållits. På nästföljande sidor följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Copyright DokuMera
DM 4748 V 1.12

1(5)

Behandling av personuppgifter för kundrepresentanter och leverantörsrepresentanter
Behandling

Syfte

Insamling, registrering,
lagring, bearbetning,
gruppering och liknande av
följande uppgifter:

Att kunna bekräfta personens
identitet och verifiera dess
person- och kontaktuppgifter












Namn
Företag
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Fax-nummer
Befattning
Födelsedatum eller ålder
Information om tidigare
beställningar och offerter
Information om
produkter/tjänster som
representanten är
intresserad av

Kontakter hos kunder och
leverantörer sparas i vårt ERPsystem som kräver inloggning
av auktoriserad personal för
att få tillgång till.
Insamling, registrering,
lagring, bearbetning och
liknande av följande
uppgifter:






Foton av
representanten
Enhetsinformation (IPadress, sökhistorik,
geografisk
information mm.
kopplat till närvaron
på Internet)
Egetpublicerat
material
Uppgifter som du
självmant och frivilligt
registrerar
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Laglig grund

För att kunna uppfylla våra
skyldigheter gentemot våra
kunder och leverantörer.

För att kunna fullgöra
Våghusets kontraktuella
åtaganden, både avseende
att ingå avtal liksom att
uppfylla befintliga löpande
avtal och garantiåtaganden.

För att kunna förse våra
kunder med information om
nyheter, produkter och
tjänster.

Möta berättigat intresse
från Våghusets sida att kunna
kommunicera med kunder
och leverantörer effektivt

För att utföra riskanalys och
förhindra bedrägerier

För att fullgöra Våghusets
rättsliga förpliktelser.

För att följa tillämplig
lagstiftning, såsom lag om
åtgärder mot penningtvätt
och bokföringslagar

Att kunna publicera nyheter
och artiklar i tidningar,
branschpress, hemsida,
sociala meder och liknande

Samtycke av den registrerade

För att kunna ge våra kunder
bra service samt förse dem
med information om nyheter,
produkter och tjänster.

Möta berättigat intresse
från Våghusets sida att kunna
kommunicera med kunder
och leverantörer effektivt
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Behandling av personuppgifter för andra personer
Behandling

Syfte

Laglig grund

Insamling, registrering,
lagring, bearbetning och
liknande av följande
uppgifter:

Att kunna kommunicera med
relevanta myndigheter och
andra aktörer och att kunna
ha en återkommande kontakt,
t.ex. avseende ISO-certifiering
eller ackreditering.

Möta berättigat intresse
från Våghusets sida att
medarbetarna kan uppfylla
våra kunders/leverantörers
säkerhetskrav














Namn
Adress
Personnummer
E-postadress
Födelsedatum eller
ålder
Enhetsinformation
(t.ex. IP-adress, AD,
Språk- & webläsarinställningar,
plattform,
operativsystem etc.)
Kompetenser
Relevansområde
Foto
Egetpublicerat
material
Uppgifter som du
självmant och frivilligt
registrerar

För att fullgöra Våghusets
rättsliga förpliktelser.

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.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vissa personuppgifter krävs för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och avtal. Andra uppgifter
krävs för att vi ska kunna jobba effektivt. Där det behövs inhämtar vi samtycke innan behandling.
Anställdas samtycke inhämtas i samband med kontraktsskrivning genom att signera ”Begäran om
samtycke behandling av personuppgifter anställd”
Kunder och potentiella kunder samtycker till att vi behandlar deras personuppgifter genom att
uttryckligen be om offert/förslag respektive beställa från Våghuset Sweden AB där så krävs.
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En individ har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke. Våghuset kommer då inte längre att
behandla de personuppgifter som enbart kräver samtycke. Notera att vissa uppgifter krävs för att
fullgöra rättsliga respektive kontraktuella åtaganden. Dessa måste vi fortsätta behandla.
En individ har även rätt att ”bli glömd”, dvs. att alla personuppgifter tas bort. Detta kan då
innebära att vi inte längre kan fullgöra kontraktuella eller rättsliga förpliktelser.
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 ber om offert eller beställer från oss
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

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har
fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om
vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har
frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller
rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att 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 hanterar inte känsliga personuppgifter. Vi kommunicerar och gör affärer med andra företag
och de personuppgifter som behandlas rör därför i stort sett alltid vuxna individer som är
medvetna om kommunikationen och att det krävs en behandling för denna kommunikation.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med individens integritet i fokus och skyddar i mycket hög
grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

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. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt
säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.
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Ansvar
Våghuset Sweden AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Vi utser en person vid företaget
som har koordinationsansvaret för denna fråga.
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