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Behandling av personuppgifter
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.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina
rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga
Lagans Byggnads AB, organisationsnummer 556491-7408, Västergatan 3, 341 50 Lagan, ansvarar för de
personuppgifter som behandlas om dig. Lagans Byggnads AB är därför personuppgiftsansvarig för dina
personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast
för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?
Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in
fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt
fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress,
fastighetsbeteckning och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat
sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa
säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten
behandling.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är
nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
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Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller
underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande
till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer.
Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka
våra rättsliga anspråk.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för
marknadsföringsändamål.

Nödvändigt med personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande
lagar
En förutsättning för att Lagans Byggnads Ab ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst, eller vidta övriga
åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden är att du tillhandahåller de personuppgifter som Lagans
Byggnads AB efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Lagans
Byggnads AB.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller
rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år i enlighet med bokföringslagen.

Dina rättigheter och hur du använder dem
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om
dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera
dig när du begår registerutdrag.
För att begära ett registerutdrag kan du kontakta oss via telefon eller mail, 0372-308 66 eller
gdpr@lagansbyggnads.se

Dataportabilitet
Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Lagans
Byggnads AB behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska
kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.
Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En
förutsättning för att du ska kunna ta emot den elektroniska kopian är att du identifierat dig.
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Invändning
Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse
eller allmänt intresse.

Rättelse och begränsning
Lagans Byggnads AB är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina
personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa.

Rätten till radering – ”rätten att bli bortglömd”
Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga
för det ändamål för vilka de samlades in. Lagans Byggnads AB tar bort uppgifter om dig när dessa inte
längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla
lagkrav.

Kontakt
Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till gdpr@lagansbyggnads.se eller genom att ringa oss
på telefonnummer 0372-308 66 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan
även läsa mer om oss på vår hemsida www.lagansbyggnads.se

Dokumentid: 1013b Integritetspolicy Lagans Byggnads AB

Sida 3 (3)

