
 

 

INTEGRITETSPOLICY 

Behandling av personuppgifter – Mackes Gräv AB 

 

För oss på Mackes Gräv AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av 
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi 
beskriver också dina rättigheter. 

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av 
begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även 
om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, 
oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel 
insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan 
även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling om det är fråga om sökbara 
register. 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt 
arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att 
betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.  

Mackes Gräv AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och 
lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. När 
personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de 
ändamål vi själva har för behandlingen. 

 

 

 

 

 



Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt 
personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig 
gäller den organisations integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Mackes Gräv AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex 
polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga 
att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive 
ändamål. Vi har rutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som 
behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för 
behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju 
år. 

 

Rätt till rättelse 

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du 
kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.  

 

Rätt till radering 

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om: 

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. 
• Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, 

där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. 
• Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt. 
• Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt 

samtycke. 

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss 
från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är 
nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera 
personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte 
kan raderas. 

 



Hur hanterar vi personnummer? 

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat 
med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering.  

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller 
såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.  

 

Tillsynsmyndighet 

Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka 
tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du 
kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se 

 

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter! 

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med 
ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@mackesjarvso.se eller via 
telefon på: 0651-475 25. 
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