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1 Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Leeman Entreprenad hanterar
personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection
Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.
Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare och finns tillgänglig på vår hemsida.

2 Organisation och ansvar
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är Leeman Entreprenad org. nr
556758-1714 , Åkerslundsgatan 10, 262 73 Ängelholm. Policyn ska fastställas av företagets
VD en gång per år och uppdateras vid behov. Företagets VD är ansvarig för att hålla i
processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.
Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt
uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.
Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill
säkerställa.

3 Personuppgiftsbehandling
Vilken information samlar vi in avseende kunder och leverantörer?



Person och kontaktinformation: Namn, personnummer, adress, epostadress,
mobilnummer etc.
Betalningsinformation: Fakturatainformation, bankontonummer,
fastighetsbeteckning etc.

Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras i personuppgiftsförteckningen
Informationen är nödvändig för att kunna upprätthålla affärsavtal och bedriva vår dagliga
verksamhet. Vi kan komma att lämna information till myndigheter och revisionsbyråer om
vi är skyldiga att göra detta enligt lag (rättslig förpliktelse) eller om individen har godkänt
att vi gör det. Vi lagrar data endast så längre det är nödvändigt för att upprätthålla våra
kontraktuella åtaganden gentemot kund och leverantör och så längre det krävs enligt
lagstadgade lagringstider.
Den registrerade har rätt att begära en kopia av de uppgifter som vi har registrerade. Hen
har också rätt att korrigera felaktig information om sig själv. Dessutom kan hen begära
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radering av personuppgifter för de fall data inte längre är nödvändig för det syfte den blev
insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att radera delar
av data
Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:







Laglighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Korrekthet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet

För behandlingar av personuppgifter ska varje person inom organisationen kritiskt granska
de personuppgifter som tillhandahålls och radera dessa om det finns oklarheter i lagkrav
eller skriftligt samtycke.
Eventuella avsiktliga eller oavsiktliga incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar
ska utan dröjsmål rapporteras till Leeman Entreprenad, se kontaktuppgifter på hemsida.
Om incidenten medför allvarlig risk för de registrerade så ska VD utan onödigt dröjsmål och
senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta
nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Om vi inte bestämmer oss för att
anmäla incidenten ska vi dokumentera och motivera beslutet.
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