
Policy gällande Personuppgift.

Valter Eklund Stenentreprenader AB behandlar personuppgifter gällande personal, kunder och underentreprenörer i 
syfte att kunna drifta och driva verksamheten samt upprätthålla och uppfylla övrig för bolaget gällande lagstiftning och
kollektiva branschregler.
All insamling och hantering av personuppgift skall ske med en intresseavvägning där Valter Eklund Stenentreprenader 
AB:s behov av uppgiften skall vara berättigad och väga tyngre än den risk den enskildas integritet, som behandlingen 
avser, utsätts för.
Personuppgifter behandlas för och till, så som till exempel men inte uteslutande, gällande följande:

1. Skattelagstiftning (ex. Kontrolluppgifter)
2. Personalliggarlagen (ex. ID06)
3. Bokföringslagen (ex. Företagsevent, utbildningar, löner)
4. Arbetsmiljölagen (ex. Företagshälsovård och tjänstbarhetsintyg)
5. Kollektiva avtal (ex. Försäkringar FORA, ID06)
6. Lönesystem (ex. Lönespecifikationer, Löneutbetalningar)
7. Kundsystem (ex. Fakturering, ROT-ansökningar) 
8. Intern dokumentation gällande anställningsavtal, arbetsbeskrivningar, utbildningar etc.

Information vi samlar in skall endast vara av betydelse för vår hantering av ovan nämnda syften och omfattar områden 
som namn, adress, personnummer, utbildningsbevis (bara personal), anhörig (bara personal), löneöverenskommelser 
(bara personal) och annan för verksamheten liknande relevant data.
Dessa personuppgifter skall hanteras med största och mesta möjliga sekretess enligt gällande lagstiftning och aldrig 
delas med tredje part eller obehörig person/organisation samt raderas ur våra system, båda analoga och digitala, när 
kund eller anställningsförfarande och därtill annan eventuell lagstiftning eller krav på dokumentation upphör.

De personuppgifter vi lagrar hanteras på ett tryggt och säkert sett genom våra tekniska och organisatoriska rutiner 
samt åtgärder som bland annat begränsar tillgången och tillgängligheten, genom sekretess och lösenordsskydd, så att 
uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga eller missbrukas och därigenom uppnår vi ett gott skydd av individens 
integritet.

Valter Eklund Stenentreprenader delar ALDRIG ut registrerad information om person till tredje part som inte är i direkt 
anslutning till eller en del av vår normala drift, detta betyder att vi inte säljer eller ger bort våra lagrade uppgifter i 
kommersiellt syfte utan behandlar och använder bara den data som är nödvändig för att uppfylla annan lagstiftning 
och gällande regler för vår verksamhet.

Alla vi har registrerade personuppgifter på har rätt att begära följande: 

Att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig. Att begära rättelse på felaktiga uppgifter om dig. Att vi skall sluta 
behandla samt radera uppgifter om dig. Att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 
Anser någon att vi bryter mot gällande lagstiftning avseende den hantering, av sin och av oss registrerade 
personuppgift, har denna person rätt att lämna klagomål/göra en anmälan till gällande tillsynsmyndighet vilket i 
Sverige är Datainspektionen.     


