
 
 

1(2) 
 

POLICY FÖR  
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Denna dag, 2018-05-16, har följande policy upprättats för Arecokoncernen. 

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. Du kan läsa mer på; 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-

behandling-av-personuppgifter/ 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 

använder dem till och vilka som får ta del av dem. 

Bakgrund 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår 

utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs. 

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 och lag. 

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar: 

• Namn, adress, personnummer, anhöriga (om så önskas), telefonnummer och 

mailadress 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

• Genom anställningsavtal 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller 

på annat sätt tar kontakt med oss 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/
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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. 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket 

innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. 

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din 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 avtal mot våra personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dina personuppgifter 

behandlas säkert. 

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. 

 

Hantering av personuppgiftsincident 

Vad är en personuppgiftsincident? 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.  

Exempelvis vid förlust av din telefon eller dator. 

 

Hur hanteras en personuppgiftsincident? 

Utan onödigt dröjsmål ska incidenten anmälas till din närmsta chef. 

Denne ska därefter genast kontakta Arecos huvudkontor samt fylla i information via länk: 

https://arecosteelab.sharepoint.com/sites/DataskyddsfrordningenAreco/Lists/Personuppgifts

%20incident/AllItems.aspx 

 

 

Ansvar 

Arecokoncernen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina 

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

 

https://arecosteelab.sharepoint.com/sites/DataskyddsfrordningenAreco/Lists/Personuppgifts%20incident/AllItems.aspx
https://arecosteelab.sharepoint.com/sites/DataskyddsfrordningenAreco/Lists/Personuppgifts%20incident/AllItems.aspx
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