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INLEDNING

Samgräv Holding AB (556850-6363), Samgräv Maskinförmedling AB (556812-2252), Samgräv
Recycling AB (556947-6160), Samkross i Uddevalla AB (556989-1582) samt Samkross i
Härryda AB (559060-8765) ingår i Samgrävkoncernen (gemensamt benämnda "Bolaget") och
är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter i
samband med beställnings- och samarbetsavtal gällande:
-

förmedling av maskin, transporter med förare och personal;

-

fakturering av analyser och underhåll av väg vid deponierna samt av bergmaterial; och

-

avtal om tillhandahållande av deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter
(”Tjänsten”).

Bolaget ansvarar därmed för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och
i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Den här personuppgiftspolicyn (i fortsättningen kallad ”Personuppgiftspolicyn”) beskriver
Bolagets behandling av dina Personuppgifter och är till för att du ska känna dig trygg med att
Bolaget hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Inom ramen för Bolagets verksamhet kan det förekomma personuppgifter
som avser t.ex. för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer, epostadress, m.m. (”Personuppgifter”).
Saknar du svar på någon fråga får du gärna höra av dig till Bolaget. Information om hur du
kontaktar Bolaget finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.
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VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, DEN LAGLIGA GRUNDEN, VILKA
PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH LAGRINGSPERIODEN

Ändamål med
behandlingar som utförs

Kategorier av personuppgifter

Kategorier av
registrerade

Skapar kund- och
leverantörsregister för att
administrera kontakten med
kund och leverantör vid

•
•
•
•

Kunder och kunders
representanter.

Namn
Kön
Kontaktuppgifter
Personnummer
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tillhandahållande av Tjänsten
och för att uppfylla åtaganden
mot leverantörer.

•
•
•
•

Adress
Mailadress
Köphistorik
Betalningshistorik
Betalningsinformation

Leverantörer och
leverantörers
representanter.
Potentiella kunder och
potentiella kunders
representanter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna samlas in i samband
med att kunden, leverantören, potentiell kund eller vederbörandes representant själv lämnar
personuppgifter vid kontakt med Bolaget eller efter inhämtning från upplysningsföretag.
Vilka andra kan komma få tillgång till dina personuppgifter? Dina personuppgifter kan
komma att lämnas ut till bolag och till eventuella samarbetspartners på det sätt och i den
omfattning som krävs för att företaget skall kunna fullfölja sina åtaganden. Därutöver lämnas
uppgifterna ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.
Laglig grund: Som representant för våra kunder och leverantörer behandlas dina
personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kund/leverantörsförhållandet. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Samgräv har i att
kunna uppfylla sina åtaganden gentemot kunden/leverantören (din arbetsgivare).
Automatiserat beslutsfattande: Nej, denna behandling innebär inte att beslut tas på basis
av automatiserad behandling av personuppgifter.
Din rätt att motsätta sig behandlingen: Denna behandling av dina personuppgifter är i
vissa fall nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om du vill motsätta dig denna
typ av behandling finns risk att vi tyvärr inte kan tillhandahålla Tjänsten. Vi värnar om din
integritet och lovar att inte behandla dina personuppgifter efter att Tjänsten upphört om du
inte längre vill. Kontakta oss på info@samgrav.se så tar vi bort din information.
Lagringsperiod: Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet
kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning
och praxis.
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MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER OCH ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU/EES

Den personuppgiftsansvarige uppdrar inte någon tredje part att utföra den behandling som har
specificerats ovan.
Personuppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (dvs. land utanför EU/EES).
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DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du äger rätt att:
- begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en
kopia av dessa (registerutdrag);
- att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina
personuppgifter;
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-

invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen
av dina personuppgifter begränsas;
få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan
personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
Återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till
Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.
Du kan när som helst ringa eller maila för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina
personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar
dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla Tjänsten till
dig.
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SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter
mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa
att Personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt får endast behörig personal
som är bundna av sekretess ha tillgång till personuppgifter.
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ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Bolaget förbehåller sig rätten att revidera denna Personuppgiftspolicy från tid till annan.
Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Personuppgiftspolicyn. Om Bolaget gör
några ändringar i Personuppgiftspolicyn kommer Bolaget att publicera dessa ändringar på
Samgrävs hemsida, www.samgrav.se. Du rekommenderas därför att läsa denna
Personuppgiftspolicy regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar. Om Bolaget
ändrar Personuppgiftspolicyn på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när
Medarbetarens samtycke samlades in, kommer Bolaget att underrätta om dessa förändringar
och vid behov inhämta nytt samtycke till Bolagets personuppgiftsbehandling.
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KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om vår Personuppgiftspolicy eller angående vår behandling vänligen kontakta:
Samgräv, Mathias Cederblad
Bilgatan 7B
442 40 Kungälv
010-160 20 00
Mailadress till dataskyddsombud: mathias.cederblad@samgrav.se
Personuppgiftspolicyn antogs 2018-05-22

