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1 INLEDNING OCH SYFTE 

Syftet med denna policy är att säkerställa att AnVa KSG AB hanterar personuppgifter i enlighet 

med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar 

alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad 

data.  Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare. 

 

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING 

VD ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. 

Policyn ska fastställas av ledningsgruppen minst en gång per år och uppdateras vid behov.  

IT-ansvarig är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya 

och förändrade regelverk.  

Denna policy är tillämplig för företagets medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår 

verksamhet.  

 

3 ORGANISATION OCH ANSVAR 

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och 

efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på 

företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till IT-ansvarig.  

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill 

säkerställa.  

 

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

Begrepp Betydelse 

Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt 

kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person 

som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i 

ett register. 

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej 

– såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. 



 

 

5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

 Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: 

 

o Laglighet  

o Ändamålsbegränsning 

o Uppgiftsminimering 

o Korrekthet 

o Lagringsminimering 

o Relevans 

o Integritet och konfidentialitet 

 Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i dokumentet: GDPR Inventering 

 Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras 

med avvikelserapport till VD. VD/IT-ansvarig ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 

timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med 

anledning av incidenten.  

 Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling 

och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och 

eventuella avtal. 

 

6 NÄR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER 

 

 Medarbetares personuppgifter används för att kunna administrera anställningen 

samt tillgodose myndigheter och kunders krav. 

 När kunder och leverantörer ska köpa våra tjänster eller vid offert-förfrågningar 

behöver vi ibland samla in och behandla personuppgifter. 

 När vi behöver information som krävs för att avtal ska kunna ingås och för att vi 

ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden. 

 

7 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI 

 

De personuppgifter för medarbetare, kunder och leverantörer som AnVa KSG 

hanterar omfattar: 

 Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller 

organisationsnummer) 

 Adressuppgifter inkl. telefonnummer och e-post 

 Betalningsuppgifter 



 

 Medarbetares utbildningar och tidigare anställningar 

 Kontaktuppgifter nära anhörig till medarbetare 

 

8 VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER 

AnVa KSG behandlar huvudsakligen personuppgifter i syfte att: 

 Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som anställd, kund eller leverantör. 

 Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta 

felaktiga uppgifter 

 Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering 

 Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar 

 

9 DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR VÅR BEHANDLING AV 
PERSONUPPGIFTER 

 

Med stöd av lagliga grunder (t.ex. arbetsrätten, skattelagar, försäkringslagar, 

kollektivavtal och dataskyddsförordningen.) behandlar AnVa KSG medarbetares, 

kunders och leverantörers personuppgifter. 

I vissa fall kan AnVa KSG ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. 

Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att 

kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

 

10  HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER 

 

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av dem för att fullgöra de 

ändamål som uppgifterna samlades in för. AnVa KSG kan komma att spara uppgifterna 

längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, 

t.ex. bokföringslagar eller om det pågår en juridisk process. 

 

 

 



 

11  VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL 

 

AnVa KSG kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom AnVa KSG´s 

moderbolag samt andra samarbetspartners. 

Personuppgifter kan även lämnas ut av AnVa KSG om det är nödvändigt för att följa 

gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata AnVa KSG´s rättsliga 

intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier, tekniska 

problem och andra säkerhetsproblem. 

AnVa KSG kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om 

någon av AnVa KSG´s kunder, leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. 

Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer AnVa KSG 

vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även 

vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder 

utanför EU/EES. 

AnVa KSG kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part om vi inte har ett 

tillstånd till det. 

 

12  HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTER 

 

Medarbetare, kunder och leverantörer ska alltid kunna känna sig trygga när de lämnar 

personuppgifter till AnVa KSG. AnVa KSG har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder 

som behövs för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och 

radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om medarbetare, kunder samt leverantörer i 

ett lösenordskyddat dokument: GDPR inventering 

 

13  DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER 

 

AnVa KSG ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

AnVa KSG kommer på begäran, eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera 

eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller 

missvisande. 



 

Den registrerade har rätt att begära: 

a. Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär rätt att begära ett registerutdrag 

över den behandling som vi genomför avseende personuppgifter. Den registrerade 

har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. 

Den registrerade har rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna 

har hämtats ifrån, den förutsedda period uppgifterna kommer att lagras eller 

kriterierna som används för att fastställa denna period.  

Den registrerade har vidare rätt att i registerutdraget få information om sina övriga 

rättigheter som anges i denna punkt. 

 

b. Rättelse av personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt 

rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig. 

 

c. Radering av personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina 

personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de 

samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte omedelbart får 

radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi 

kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa 

lagstiftningen. 

 

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en 

intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att 

fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre 

än dina intressen. 

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter 

till Datainspektionen 

 

14  ÄNDRING AV GDPR-POLICY 

 

AnVa KSG har rätt att när som helst uppdatera sin säkerhetspolicy.  

 

 

15 SAMMANSTÄLLNING AV VÅR PERSONUPPGIFTS-
BEHANDLING 

AnVa KSG har valt att sammanställa alla uppgifter i dokumentet: GDPR inventering 



 

16  KONTAKTINFORMATION 

Kontakta oss gärna om du har några frågor om denna säkerhetspolicy, behandlingen av 

dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation 

hittar du nedan.  

AnVa KSG  

Gunnar W Anderssons Passage 27 

46153 Trollhättan  

tel: 0520-21 18 20 

ksg@ksgab.se 

 


