Integritetspolicy
Denna policy är upprättad för att på ett kortfattat sätt synliggöra våra åtaganden enligt
Dataskyddsförordningen, GDPR.
Alla bolag inom Lennströmkoncernen (nedan kallat ”vi”) är personuppgiftsansvariga och omfattas av denna
policy som informerar om hur vi använder och skyddar personuppgifter som lämnas till oss eller som samlas
in.
Ändamål
Vår målsättning är att i minimal omfattning registrera och lagra personuppgifter. Vi gör det för att kunna följa
lagar och avtal och för att tillgodose våra intressenters behov. För att få ett uppdrag utfört eller ett
anställningsavtal, är det en förutsättning att du överlämnar efterfrågade uppgifter till oss.
Personuppgifter
Personuppgifter avser alla typer av information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Exempel på information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress, personnummer.
Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter
relaterade till denna roll. För anställda inom koncernen kan vi även samla in mer ”känsliga personuppgifter”
som t ex: sjukdomshistorik, kostpreferenser, klädstorlekar, medlemskap i fackförening, information i
inpasseringssystem, kontaktinformation till person som vi ska kontakta vid olycksfall samt ev. andra uppgifter
som vi gemensamt kommit fram till är relevanta i ett anställningsförhållande. Endast medarbetare och tredje
part som behöver åtkomst till ovanstående information ska kunna komma åt dina personuppgifter.
Lagring
Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för våra åtaganden mot dig som intressent eller så länge
lag och avtal kräver. Uppgifterna kan komma att lagras både digitalt och som fysiska dokument. Vi har
upprättat ett behandlingsregister som bl. a anger: vad vi lagrar, ändamål, på vilken rättslig grund, var, hur
länge, vem som är ansvarig under tiden. Dina personuppgifter behandlas och lagras på olika sätt men
tillgången till olika personuppgifter är begränsad inom organisationen.
Utlämnande av personuppgifter
Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till annan part. När det t ex är ett krav enligt lag, från en
domstol, förvaltningsmyndighet eller liknande, eller enligt ingånget avtal. Vi kan även överföra dina
personuppgifter som en följd av din egen begäran eller samtycke. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till 3:e
part i marknadsföringssyfte.
Registrerades rättigheter
Information om lagrade uppgifter, ett s k registerutdrag samt lagringstider fås på begäran. Du har rätt att få
dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Datainspektionen tar emot klagomål om du anser att dina
personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt.
I koncernen ingår El AB Lennström, G-Tre Säkerhetsteknik AB och JP El.
Kontaktuppgifter se nedan.
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