INTEGRITETSPOLICY
SÅ HÄR BEHANDLAR FYRÅS TRÄ & IMPREGNERING AB
DINA PERSONUPPGIFTER
Fyrås Trä & Impregnering AB: ( Fyrås Trä) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Dina
personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig
dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR),
benämnd ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”
Fyrås Trä värnar om Din personliga integritet och skyddar Dina personuppgifter med nödvändiga
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande
vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om Dig.
Du kan läsa mera om Dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens
hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet.
Denna Integritetspolicy beskriver hur Fyrås Trä behandlar Dina personuppgifter. Har Du några frågor
om vår behandling av personuppgifter är Du givetvis alltid välkommen att kontakt oss.

Vem ansvarar för Dina personuppgifter?
Fyrås Trä & Impregnering AB, org.nr. 556495-0805 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
Dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig
Dataskyddslagstiftning.

Hur får Fyrås Trä Dina personuppgifter?
Fyrås Trä samlar in personuppgifter som Du lämnar till oss när Du exempelvis blir kund hos oss,
leverantör, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder Dig av våra
tjänster.
Fyrås trä behandlar även personuppgifter som lämnas till oss från andra källor än från Dig.
Personuppgifterna kan komma från exempelvis Skatteverket.
Fyrås Trä behandlar de personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis
vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer och bankuppgifter samt
uppgifter lämnade vid användning av våra tjänster.

Vilket ändamål har Fyrås Trä med personuppgiftsbehandlingen?
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Fyrås trä för bland annat följande ändamål:
-

fullgöra våra åtaganden gentemot Dig
använda för att kontakta Er
hantera och administrera arbetsansökningar
använda som underlag för fakturering och bokföring
för statistik och analysändamål

Fyrås Trä behandlar Dina personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot Dig. Fyrås
Trä kan även behöva behandla Dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till Dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Fyrås Trä. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag
eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering av uppfyllande av Fyrås Trä’s rättsliga
förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter. Även för att kunna
utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot Dig.
Fyrås Trä kontrollerar våra personuppgiftsbiträden och skriver biträdesavtal med dessa för att
garantera säkerhet och sekretess.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig ut Dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till
tredje part.

Hur länge behandlar Fyrås Trä Dina personuppgifter?
Vi lagrar Dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att utföra åtaganden gentemot
Dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av
rättslig förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har Du för rättigheter som registrerad?
-

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om Dig.
Om Dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan Du begära att få dem
rättade.
Du har rätt att begära att vi raderar Dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka Din begäran
ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa
personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och
penningtvättlagstiftning.

Hur skyddas Dina personuppgifter?
Fyrås Trä arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje
enskilt fall krävs för att skydda Dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker
enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Uppdatering av denna Integritetspolicy
Fyrås Trä gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs
tillgänglig på webbplatsen www.fyrastra.se

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om Du har några frågor om vår behandling av Dina personuppgifter eller
denna Integritetspolicy.
Dataskyddsombud är Carina Linder Pålsson, carina@fyrastra.se
Fyrås Trä & Impregnering AB
Fyrås 100
833 48 Hammerdal

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m 25 maj 2018.

