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INTEGRITETSPOLICY  

Vi på Peterson och Hansson Byggnads AB värnar om din personliga integritet och 

eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 

gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen 

är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi både 

lagligt och säkert behandlar dina personuppgifter. 

 

PERSONUPPGIFTER 

Denna policy är till för att skydda den personliga information som samlats in från företagets 

kunder och anställda. Personlig information omfattar allt som kan användas för att identifiera 

en individ. Namn, personnummer, e-postadresser, och till och med bilder av individer anses 

personlig information. Policyn reglerar hur personuppgifter samlas in, lagras, används och 

kasseras. Företagets IT-resurser får inte användas för att på otillbörligt sätt sprida, förvara 

eller förmedla information i strid mot dataskyddsförordningen (GDPR) stadganden om den 

personliga integriteten.  

Personuppgiftsansvarig 

För de behandlingar som sker inom Peterson och Hansson Byggnads AB:s verksamhet är 

Peterson och Hansson Byggnads AB personuppgiftsansvarig.  

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? 

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Är du 

anställd sparar vi även bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast 

anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt 

anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal. 

Personuppgiftsbiträden 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. De är då 

personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de 

garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden 

anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för 

behandlingen.  

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga  

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt 

personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att 
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lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter 

delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens 

integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive 

ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel arkiveras 

i minst sju år och vissa handlingar i tio år enligt garantier i byggbranschen.  

Vad är dina rättigheter som registrerad?  

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett 

utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära 

rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.  

För att få detta mailar du till gdpr@phbygg.se.  

Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att höra av dig till 

gdpr@phbygg.se.  

 

 

Peterson och Hanssons Byggnads AB 

Badhusvägen 53 

311 31 Falkenberg 

Tel: 0346-820 75 

E-post: info@phbygg.se 
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