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1. Vi på Åkersberga Vedspisar är medveten om EU:s nya
dataskyddsförordning
2. Personuppgifter som vi hanterar är:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kundregister i Visma 2000 (SPCS)
Löneregister på anställda i Visma Lön(SPCS) och Anställningsavtal i digital och
pappers form
Leverantörs register i digital form
Frivilligt anslutna till Facebook och Iristagram
Anhörigregister i vår Krispian
Heinsida med vår personal med bild och namn (godkända av resp. person)
Register i Outlook med E-post kontakter från affärskontakter
Kunders avbetalningsavtal
Kontakt med byggprojekt på tjänsten Sverige Bygger

3. ÅV ser till att missbruksregeln följs genom:
a.
b.

Att alltid äga t ex. bilder innan de publiceras
Skapa text som t ex. visas på hemsida, Facebook, Instagram o s v.

4. ÅV lämnar bara information ifrån sig som har med affärsavtal att göra
5. Vi ska tillmötesgå de registrerades rättigheter genom:
a.
b.

Att kunna meddela kund i vilka rcgister personen finns (Administratör)
Kunna radera kunden om så önskas (Administratör)

6. Med vilket rättsligt stöd behandlar vi personuppgifter?
a.
h.

Vi stöder oss på bokföringslagen och skatteverkets regler
Ingångna affärsavtal inkl. gällande garantiåtagande (5-25 år beroende på produkt)

7. Samtycke inhämtar vi genom att:
a.
b.

Fråga personen i fråga
Få t ex. Leverantörs! Persons godkännande innan publicering på Webben

8. Vi Behandlar INTE personuppgifter om barn
9. Vid personuppgiftsincidenter?
a.
h.
c.

Använder vi vår dokumenterade rutin för hur vi skall agera
Anmäla händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker såsom
diskriminering, id-stölder. hedrägerier eller finansiella stölder ska vi även informera
de registrerade om händelsen så att de kan vidta nödvändiga åtga•rder.
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10. Vilka särskilda integritetsrisker finns med vår behandling?
a.

Vi ser inga tydliga risker med vår typ av register

11. Vi har noggrant byggt in skydd för personuppgifter i våra IT-system
genom:
a.
b.
c.
d.
e.

Har anlitat SysCompanion för att kryptera all vår datatrafik
Detta gäller alla AV:s datorer (hårdvara)
Alla program (mjukvara) vi använder finns i den krypterade miljön
Brandvägg och Virusprogram används mot intrång och uppdateras kontinuerligt
Unik inloggning krävs för åtkomst av vårt IT-system

12.Johnny Mattsson ansvarar för dataskyddsfrågor i vår organisation
a.

Amanda Moqvist administrerar våra register

13.Vi har INTE verksamhet i flera länder
14. S ammantaget
a.

/‘

Enligt vår bedömning att vi fortsatt kan ta kontakt med beslutsfattare på aktuella och
planerade byggprojekt så länge vi har något relevant att informera, sälja,
marknadsföra, fråga, erbjuda etc. Något som är relevant för projektet ochleller
beslutsfattarens yrkesroll. Vi hänvisar då till berättigat intresse som laglig grund.

Johnny Mattsson Personuppgiftsansvarig
Åkersberga 2018-05-02

Åkersberga Vedspisar AB
Sågvägen 19
184 40 Åkersberga

Tel. 08-540 205 45

info @ akersbergavedspisar.se

www.akersbergavedspisar.se

