INFORMATIONSSKRIFT OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
– LEVERANTÖRER, UNDERLEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS
1

Inledning

För att kunna uppfylla avtal (”Avtalet”) mellan din arbetsgivare/ditt företag (”Motparten”) och Allegro
Projekt AB org.nr 556870-7763 (”Bolaget”) behöver Bolaget behandla personlig information om dig i
din position som kontaktperson för Motparten. Du är inte skyldig att lämna ut personlig information till
Bolaget, men för det fall Bolaget inte förses med efterfrågad information finns risk att Bolaget inte kan
uppfylla samtliga åtaganden som följer av Avtalet.
Denna informationsskrift om behandling av personuppgifter (”Informationsskriften”) syftar till att på ett
tydligt sätt informera dig om vilken personlig information som Bolaget samlar in och behandlar om dig,
hur den behandlas, ändamålet med behandlingen, vilken laglig grund behandlingen sker på, vilka som
får ta del av informationen och vilka rättigheter du har med anledning av behandlingen. Nedan följer
även de åtgärder som vidtas för att skydda dina personuppgifter och hur du kontaktar oss om du har
några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

2

Behandling

2.1

Personuppgiftsansvarig
Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Bolaget samlar in och behandlar
om dig inom ramen för Avtalet. Det innebär att det är Bolaget som bestämmer över behandlingen
av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till Bolaget finner du under punkten 9 nedan.

2.2

Personuppgifter som behandlas (om du är enskild näringsidkare se punkt 3.1 nedan)
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Den information som samlas in och behandlas om dig inom ramen för
Avtalet omfattar sådan information som du själv lämnar till Bolaget och sådan information
Bolaget erhåller från Motparten. Sådan information innefattar bland annat:
•

namn,

•

personnummer (om enskild firma)

•

mailadress,

•

telefonnummer,

•

arbetsgivare, samt

•

annan liknande personlig information om dig som Bolaget får del av inom ramen för
Avtalet.

(sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

1 (6)

2.3

Laglig grund och ändamål (Om du är enskild näringsidkare se punkt 3.2 nedan)
Personuppgifterna kommer att behandlas av Bolaget baserat på att Bolaget efter genomförd
avvägning kommit fram till att Bolagets intresse av att behandla Personuppgifterna väger tyngre
än ditt intresse av att Personuppgifterna inte behandlas, dvs. pga. intresseavvägning. Detta
baserat på att Bolaget behöver behandla dina Personuppgifter för att kunna upprätthålla
kommunikation mellan Bolaget och Motparten och för att på ett ändamålsenligt vis uppfylla
Avtalet. Därutöver får det antas att du som anställd hos Motparten frivilligt godtagit att vara
kontaktperson gentemot Bolaget.
Ändamålet med behandlingen av Personuppgifterna är bland annat att:

2.4

•

kontakta dig angående frågor som uppkommer med anledning av Avtalet

•

ange dig som fakturamottagare

Ytterligare behandling och insamling av samtycke
För det fall Bolaget behöver behandla Personuppgifterna för något annat ändamål än vad som
anges i punkten 2.3 ovan, kommer Bolaget att informera dig om detta genom att uppdatera
denna Informationsskrift i enlighet med punkten 9 nedan.
Om Bolaget t.ex. skulle komma att behandla Personuppgifterna för något ändamål som enligt
tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer Bolaget även att inhämta ditt samtycke innan
sådan behandling påbörjas. Samtycke till sådan behandling är helt frivilligt och kan när som
helst återkallas av dig genom att du kontaktar oss (se kotaktuppgifter i punkt 11).
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Särskilt för dig som är enskild näringsidkare

3.1

Personuppgifter som behandlas
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Den information som samlas in och behandlas om dig inom ramen för
Avtalet omfattar sådan information som du själv lämnar till Bolaget. Sådan information innefattar
bland annat:
•

För- och efternamn

•

Personnummer (som utgör ditt organisationsnummer)

•

e-postadress,

•

telefonnummer,

•

annan liknande personlig information om dig som Bolaget får del av inom ramen för
Avtalet.

(sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

3.2

Laglig grund och ändamål
Vid insamling av offerter samt vid ingående av avtal erhåller Bolaget de Personuppgifter om dig
som framgår i punkt 3.1 ovan. Bolaget behöver behandla uppgifterna för att Bolaget ska kunna
ingå och upprättahålla en affärsrelation med dig som enskild näringsidkare.
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Bolaget är medveten om att ditt personnummer utgör en särskild känslig personuppgift. Bolaget
har dock efter övervägande kommit fram till att behandlingen av ditt personnummer är klart
motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen (ingående och fullgörande av avtal)
samt vikten av en säker identifiering.
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Mottagare

4.1

Bolaget kommer att lämna ut sådana Personuppgifter till tredje parter som Bolaget enligt lag är
skyldig att lämna ut.

4.2

Bolaget kommer även att lämna ut information till tredje parter som är nödvändiga för att uppfylla
Avtalet så som för tex. fakturahantering.

4.3

Personuppgifterna kan även komma att överföras inom Bolagets koncern i syfte att hantera
avtalsfrågor.

4.4

Utöver vad som har angetts ovan kan Bolaget komma att lämna ut Personuppgifter till tredje
parter för att exempelvis följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala
skyldigheter, samt för att skydda rättigheter, egendom eller för att värna om säkerheten för
Bolaget samt dess koncernbolag eller annan.

4.5

Bolaget kommer alltid att sträva efter att begränsa tillgång till Personuppgifter enligt punkterna
4.1-4.4 ovan och endast dela information som skäligen behövs för att mottagarna ska kunna
göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Bolaget kommer även kräva av mottagare av
Personuppgifter enligt punkterna 4.2-4.4 att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med
denna Informationsskrift och tillämplig lag, samt (ii) inte använder eller avslöjar dina
Personuppgifter i något annat syfte än det syfte de lämnats ut för.
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Överföringar till tredje land
Bolaget kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

6

Säkerhet

6.1

Bolaget har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda
Personuppgifterna mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.

6.2

Exemepl på åtgärder som vidtagits är bland annat kryptering och behörighetsbegränsning.
Exempel på åtgärder som vi vidtagit och som ökar säkerheten är användning av krypterad
anslutning, åtkomststyrning, antivirus och brandväggar samt tydliga och för ändamålet
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anpassade policys och riktlinjer som införts och underhålls, likväl som fysiska säkerhetsanordningar i form av brand och vattenskydd.
6.3

Det är viktigt för oss att informationen om våra kunder är skyddad. Även om vi iakttar
försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan därför
inte hundraprocentigt garantera säkerheten för dina personuppgifter.

6.4

Om vi skulle förlora kontrollen om dina personuppgifter som är av integritetskänslig karaktär,
exempelvis personnummer, kommer vi att meddela dig omgående och senast inom 72 timmar
från det att vi upptäckte incidenten
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Dina rättigheter
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och
nödvändiga med beaktande av våra ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. Bolaget
ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Bolaget
kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera
uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Nedan följer dina rättigheter avseende dina personuppgifter.

7.1

Rätt till tillgång, rättelse mm.
Du har rätt att få besked om vilka Personuppgifter Bolaget behandlar. Du har även rätt att få
felaktiga Personuppgifter korrigerade samt begära att Bolaget raderar vissa eller samtliga
Personuppgifter. Bolaget kan dock inte radera Personuppgifter om det föreligger juridiska skäl
till fortsatt behandling.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt och senast inom 30 dagar från det att vi
fick ditt meddelande om att få tillgång till uppgifterna lämna ut information om de personuppgifter
som vi behandlar om dig.
Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.

7.2

Rätt att kräva begränsning av behandlingen
Du har en rätt att få dina personuppgifter markerade så att de endast får behandlas för vissa
avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter
är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds
kommer behandlingen av dem att begränsas.
Bolaget kommer att underrätta dig om utredningen kommit fram till att behandlingen ska
begränsas. Vi kommer att se till att nödvändiga rättelser eller radering av uppgifter samt
begränsning av behandling av uppgifter även görs av de bolag som Bolaget har lämnat ut dina
personuppgifter till.

7.3

Rätt att kräva dataportabilitet
Du har en rätt att, under vissa förutsättningar, få ut och överföra dina personuppgifter i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

7.4

Kräva att vi upphör med behandlingen som sker i direkt marknadsföringsändamål
Du har alltid rätt att invända mot direkt marknadsföring genom att skicka ett mail till oss på epostadresen som anges i punkt 11 nedan. När vi har mottagit din invändning kommer vi att
upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Du kan alltid
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kontakta oss på adressen nedan under punkt 11 eller avregistrera dig från våra nyhetsbrev och
dylika utskick.
7.5

Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina Personuppgifter som
baseras på intresseavvägning. Efter sådan begäran kommer Bolaget att upphöra med att
behandla sådana Personuppgifter. Detta såtillvida Bolaget inte kan visa tvingande berättigade
skäl för att fortsätta behandla Personuppgifterna som väger tyngre än ditt intresse av att
behandlingen upphör, eller att det föreligger juridiska skäl till fortsatt behandling.

7.6

Begäran och klagomål
Begäran om att utöva någon av de rättigheter som anges i punkterna 7.1-7.5 ovan görs till
Bolaget. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och skickas till den
adress som anges i punkten 11 nedan.
Du har vidare rätt att närsomhelst vända dig till Bolaget eller till Datainspektionen (vilken kommer
att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) för att framföra klagomål avseende Bolagets
hantering av Personuppgifterna.
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Lagringsperiod
Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras av Bolaget under den period som krävs för
att uppfylla de ändamål som specificeras i punkten 2.3 ovan. Därefter kommer
Personuppgifterna att raderas. Vid fastställande av den period under vilken dina personuppgifter
kommer att lagras beaktar Bolaget särskilt de krav på lagringstider som följer av lag,
preskriptionsfrister, myndigheters rekommendationer och branschpraxis.
Ytterligare information om hur länge Bolaget avser att behandla specifika Personuppgifter
framgår ur Bolagets arkiveringspolicy som finns att hitta på Bolagets hemsida.
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Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du
besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa
gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar
(transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som
indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och
webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.
För det fall Bolaget använder cookies kommer information om vår användning att finnas i en
separat cookiepolicy som publiceras på vår hemsida. Denna policy beskriver användningen av
cookies och annan teknik på vår webbplats.
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Ändringar
Bolaget förbehåller sig rätten att ändra denna Informationsskrift. Om Bolaget uppdaterar
Informationsskriften kommer Bolaget att via mail informera dig om väsentliga förändringar och
bifoga den uppdaterade versionen av Informationsskriften. Den aktuella versionen av
Informationsskriften finns även tillgänglig på Bolagets hemsida.

5 (6)

11

Kontaktuppgifter
I det fall att du har några frågor eller om något är oklart i denna Informationsskrift, vänligen
kontakta Bolaget via mailadressen eller telefonnumret nedan.
Allegro Projekt AB
Org.nr: 556870-7763
Linnégatan 6
Box 5123
102 43 Stockholm
Email: gdpr@allegroprojekt.se
_______________
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