Information om behandling av
personuppgifter
Vi inom Aarsleff Sverige vill på detta sätt informera om hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig
Aarsleff Sverige (nedan kallad Aarsleff) består av Aarsleff Grundägging AB och Aarsleff Rörteknik AB.
Aarsleff är personuppgiftsansvarig.
Kontaktuppgifter:
Aarsleff
Äsperedsgatan 9
424 57 Gunnilse
Att.: HR-chef Johanna Sandberg.
Aarsleff behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Hur insamlar Aarsleff personuppgifter?
Personuppgifter insamlas på följande sätt:
•
•
•
•

På till exempel B2B-marknaden registrerar vi uppgifter om kontaktpersoner hos kunder,
leverantörer och övriga samarbetspartners
via cookies på webbläsare
vid inskrivning av besökare
via Tv-övervakning.

Tv-övervakningen har vi infört för att öka tryggheten för våra medarbetare och besökare.
Övervakningsutrustningen är placerad vid våra entréer och täckta gårdsytor där besökare och
medarbetare uppehåller sig samt på platser där vi arbetar med varuleveranser.

3. Vilka uppgifter insamlar Aarsleff?
Vi insamlar bland annat följande personuppgifter:

•
•

Namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum samt andra allmänna
personuppgifter
uppgifter om webbläsare.

4. Vad är ändamålet med insamlingen?
Vi insamlar enbart personuppgifter som är nödvändiga för ett eller flera av de ändamål som anges
nedan:
•
•
•
•

Administration av din relation till Aarsleff
försäljning och marknadsföring till kunder
säkerhet
uppfyllande av rättsliga krav.

5. Rättslig grund till behandling
Här följer en beskrivning av den rättsliga grunden till Aarsleffs behandling av dina personuppgifter.
Vi behandlar först och främst personuppgifter om externa parter på grund av att vi har ett legitimt
intresse av detta såvida inte ditt intresse äger företräde.
Exempel på legitima intressen är bland annat registrering av kontaktpersoner hos våra
samarbetspartners, säkerhet och statistik om beteende på hemsidan.

6. Dina rättigheter
Enligt personuppgiftslagen har du nedan angivna rättigheter:
•
•
•

•

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som Aarsleff behandlar.
Du har rätt till rättelse eller uppdatering av de personuppgifter som Aarsleff har registrerat om
dig.
Du har rätt till radering av de personuppgifter som Aarsleff har registrerat om dig. Om du begär
att få dina personuppgifter raderade, kommer alla uppgifter att raderas utom uppgifter som
Aarsleff enligt lag är skyldiga att behålla.
Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla
ditt samtycke vilket betyder att all behandling upphör såvida inte Aarsleff enligt gällande lag är
skyldig att fortsätta att behandla personuppgifterna.

Tillgången till dina personuppgifter kan dock vara begränsad av hänsyn till andra personers integritet,
företagshemligheter och immateriella rättigheter.
Du kan skicka oss en skriftlig begäran om utskrift av dina personuppgifter, uppdatering av dina

personuppgifter, invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller anmoda oss att radera dina
personuppgifter.
Sådan begäran ska undertecknas av dig och med angivande av namn, adress, telefonnummer och epostadress.
Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot
lagen eller andra rättsliga förpliktelser.
Begäran skickas till:
Aarsleff
Äsperedsgatan 9
424 57 Gunnilse
Att.: HR-chef Johanna Sandberg
Eller till info@aarsleff.se
Vi kommer att skicka vårt svar till din e-postadress inom en månad efter mottagandet av din begäran.
Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter undersöker vi om villkoren för
detta är uppfyllda och gör i sådant fall ändringar eller raderar uppgifter snarast möjligt.
Vi kan komma att avvisa begäran som exempelvis innebär orimlig upprepning, som kräver
oproportionerligt omfattande tekniska åtgärder (t.ex. att utveckla ett nytt system eller i väsentlig grad
ändra gällande praxis), som påverkar skyddet av andras personuppgifter eller om den önskade
åtgärden kan anses vara ytterst komplicerad (t.ex. begäran om uppgifter som enbart finns i form av
säkerhetskopior).

7. Om du söker en tjänst hos Aarsleff
När du söker en tjänst hos oss behandlas de uppgifter du har lämnat oss i samband med sin ansökan.
Det handlar i de flesta fall om allmänna personuppgifter som namn, adress, telefonnummer och epostadress, uppgifter om utbildning samt om nuvarande och tidigare anställning.
I samband med rekryteringsprocessen kan vi när det gäller vissa befattningar komma att be
kandidaterna att göra ett personlighetstest. Resultatet av testet behandlas av vår personalavdelning
samt berörd avdelningschef.
Vi använder uppgifterna i vår utvärdering av huruvida vi vill erbjuda dig anställning eller inte och till att
kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.
Dina uppgifter lagras/sparas i våra interna IT-system.

Endast behöriga chefer och personalavdelningen har, med hjälp av personliga lösenord, tillgång till
uppgifterna.
Om du blir anställd hos oss sparas dina uppgifter i enlighet med vår interna personuppgiftspolicy.
Ansökningar från kandidater som inte blir anställda sparas som huvudregel i sex månader efter
avslagen ansökan. I vissa fall inhämtar vi samtycke från den sökande om att spara
ansökningshandlingarna längre tid.
Vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges under punkt 8 nedan.
Om du vill få tillgång till de uppgifter om dig som vi behandlar i samband med uppdatering av dina
uppgifter eller därför att du vill att Aarsleff raderar dina uppgifter, kan du kontakta vår
personalavdelning via e-post till hr@aarsleff.se
Du kan när som helst invända mot fortsatt behandling av dina uppgifter.

8. Säker förvaring och delning av dina personuppgifter
Vi skyddar dina personuppgifter och har infört interna regler om informationssäkerhet med
anvisningar och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot obehörigt offentliggörande och mot
att obehöriga får tillgång till och kännedom om uppgifterna.
Vi har infört rutiner för rätten att få tillgång till uppgifterna för de av våra medarbetare som behandlar
personuppgifter. För att undvika att uppgifter går förlorade tar vi löpande backup av våra datorer.
Vid säkerhetsincident som innebär risk för diskriminering, ID-kapning, ekonomisk förlust, förlust av
anseende eller annan väsentlig skada, kommer vi att snarast möjligt meddela dig om
säkerhetsincidenten.
Våra säkerhetsrutiner uppdateras löpande i takt med den senaste tekniska utvecklingen.
Förutom våra interna system använder vi oss av externa leverantörer av IT-tjänster. Vi har
databehandlaravtal med alla berörda externa leverantörer.
Vi raderar dina personuppgifter när vi enligt lag inte längre är förpliktade att spara dem eller när de
inte längre behövs för behandling.

9. Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida:
o

Tracking: Vi spårar antalet besökare, hur de surfar på sajten och på vilket sätt de kom in på den
(via sökmotor, länk eller liknande).

o

Tredjeparts-cookies: Via vår webbplats finns tillgång till funktioner från andra webbplatser.
Videor, länkar etc. kan innehålla cookies från dessa webbplatser – exempelvis kan de spåra att du
använder en funktion på deras sajt via vår sajt. Tredje part kan till exempel vara en leverantör av
kommentars- eller bloggfält, Vimeo eller YouTube.

10. Kontakt
Om du har frågor, kommentarer eller invändningar mot vår behandling av personuppgifter kan du
kontakta oss skriftligen till:
Aarsleff
Äsperedsgatan 9
424 57 Gunnilse
Att.: HR-chef Johanna Sandberg
Om du inte är nöjd med vårt svar kan du vända dig till Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter hittar
du på www.datainspektionen.se/kontakta-oss/

Eventuella ändringar av denna information meddelas genom offentliggörande av nya villkor och
direktiv på Aarsleffs hemsida.
Du kan se datum för senaste ändring av informationen nedan.
Augusti 2019.

