
Dataskyddspolicy- GDPR  
Enebäcks Bygg AB 

Den 25 maj 2018 träder lag för GDPR (allmänna databeskrivningsförordningen) i kraG.  Här redovisar 
vi för hur Enebäcks Bygg AB hanterar denna lag för dig som kund eller leverantör. 
Vi vill värna om din integritet och skyddar de uppgiGer vi har om dig enligt de dataskyddslagar som 
gäller. 

Vilken typ av data samlar vi in? 
De uppgiGer du Nlldelar oss är det enda säO för oss aO samla in dina personuppgiGer. Det kan ske via 
brev, e-post, mejl, sms samt telefonsamtal. De uppgiGer som vi hanterar kan innefaOa diO namn, 
adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer för de fall då vi ska ansöka om ROT, 
fakturainformaNon och bankuppgiGer. DeOa för aO vi ska kunna behandla och erbjuda våra tjänster 
som Nll exempel offerter och fakturering.  

Vad är syGet med uppgiGerna som vi samlar in och lagrar? 
Vårt syGe med aO samla in data är för aO kunna bedriva vår verksamhet och kunna kommunicera 
mellan oss som företag och dig som kund eller leverantör för aO uVöra de tjänster som du anlitar oss 
för. Vi ämnar inte lämna ut eller på något säO göra dina uppgiGer synliga för en tredje part. Vid vissa 
Nllfällen kan vi dock komma aO behöva dela med oss av dina uppgiGer Nll våra leverantörer eller 
myndigheter för aO Nll fullo kunna uVöra våra tjänster, avtal och lagar som är uppräOade och styr oss.  

Vem kommer behandla informaNonen? 
Det är bara de personer inom företaget som behöver behandla personuppgiGer som har Nllgång Nll 
dem. Då vi behöver delge våra samarbetspartners viss informaNon är syGet aO inte lämna ut mer 
uppgiGer än nödvändigt. Utöver deOa kan det enligt lag krävas aO vi delar uppgiGer med 
myndigheter eller andra organisaNoner. 

Hur länge sparar vi uppgiGerna? 
UppgiGerna sparas i eO syGe för aO uppräOhålla vissa krav enligt de avtal vi har med dig som kund, 
när dessa krav uppfyllts så raderas uppgiGerna. Vissa uppgiGer krävs aO de sparas under längre Nd 
enligt de lagstadgade regler som ska följas, Nll exempel bokföringslagen då det gäller sju års 
arkivering. 

Säkerhet 
Vi skyddar din personliga data mot obehöriga genom aO använda oss av säkra och skyddade system. 

Dina räYgheter 

Du har räO aO begära en kopia av de uppgiGer vi har samlat om dig och kontrollera så aO uppgiGerna 
stämmer. 
Du har räO aO få felakNga uppgiGer NllräOavisade eller kompleOerande. 
Du har räO aO få dina uppgiGer raderade om informaNonen inte längre uppfyller något syGe. Det kan 
finnas lagliga skyldigheter som stoppar oss från aO direkt radera all data. Dessa skyldigheter kan vara 
inom bokföring och skaOer. 



Om du är missnöjd över hur vi behandlar uppgiGer om dig har du räO aO anmäla deOa Nll 
DatainspekNonen. På www.datainspekNonen.se kan du läsa mer. 

PersonuppgiGsansvarig 
Enebäcks Bygg är en byggfirma med organisaNonsnummer 556895 – 9208 och besöksadressen är 
Solbergavägen 8, 57475 Korsberga.  
Du kan när som höra av dig med dina frågor på jimmy@enebacksbygg.se 072-530 14 00

http://www.datainspektionen.se
mailto:jimmy@enebacksbygg.se

