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Extern dataskyddspolicy (GDPR)
Behandling av personuppgifter
Integritet och dataskydd är viktigt för oss på B. Bodin Bygg & Byggledning.
Därför är det av största vikt för oss att de personuppgifter vi hanterar inom ramen för vår
verksamhet inte sprids till obehöriga eller missbrukas. I denna dataskyddspolicy, som gäller
för alla som på något sätt nyttjar våra tjänster och/eller på annat sätt har kontakt med oss,
redogör vi för hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk
levande person. Exempel på sådana är namn, adress, personnummer, e-postadresser, bilder
eller andra uppgifter som går att koppla till en särskild fysisk person.
Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med
personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, radera, samköra
eller skriva ut uppgifterna.
Personuppgiftsansvarig
B. Bodin Bygg & Byggledning (org.nr 556529–4377) är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker inom företaget.
Kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor genom att
skicka oss ett e-postmeddelande till: info@bebo.nu.
När samlar vi in personuppgifter?
B. Bodin Bygg & Byggledning AB behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig
lagstiftning. Personuppgifter behandlas då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal eller
svara på begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att
behandla personuppgifter.
Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid
tillhandahållandet av våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från
tredje part. Ibland hämtar vi uppgifter från andra källor t.ex. samarbetspartners och andra
leverantörer. Det sker enbart när så krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

B. BODIN BYGG & BYGGLEDNING AB
Postadress
Box 90281
120 24 Stockholm

Telefon

E-post

Org.nr

08-410 157 80

info@bebo.nu

556529–4377

Sida 2 av 4

Ändamålet med behandling av personuppgifter
De personuppgifter som behandlas hos oss används i huvudsak för att:
- Ingå avtal.
- Administrera och tillhandahålla avtalade tjänster och produkter.
- Kommunicera med kunder och intressenter.
- Hantera reklamationsärenden, garantiåtaganden och övriga förfrågningar.
- Följa tillämplig lagstiftning.
- Förbättra våra tjänster, exempelvis genom att undersöka och utvärdera
kundnöjdheten eller marknaden.
Nedan angivna personuppgifter behandlas av oss, för ändamål som framgår ovan:
- För- och efternamn
- Befattning
- Adress
- Faktura- och leveransadress
- Telefonnummer
- E-postadress
- Personnummer (anställningsavtal, enskild firma, ROT)
- IP-adress
- Betalningsuppgifter (fakturainformation, bankkontonummer etc.)
Laglig grund för behandling av personuppgifter
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi
behandlar personuppgifter på följande grunder:
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal
om att tillhandahålla och administrera en tjänst eller produkt.
- Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse,
t.ex. bokföringsskyldighet.
- Då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter t.ex. för att kunna
besvara förfrågningar om tjänster.
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de
samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter
som vi har med anledning av ett avtal med våra kunder och leverantörer. Vi kan komma att
spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen,
t.ex. om det pågår en juridisk process.
Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål
som de har samlats in för.
Hur skyddar vi personuppgifter?
Vi är måna om att ta hand om våra kunder och leverantörer och vi inser vikten av vårt ansvar
som personuppgiftsansvarig att ta väl hand om de personuppgifter som vi samlar in och
hanterar. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina
arbetsuppgifter.
Företaget ombesörjer att det finns brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom
antivirusprogram, för att säkra IT-miljön ifrån intrång och yttre hot. Vi använder enbart
seriösa och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. I våra avtal med leverantörer ställer
vi kravet att informationshantering ska genomföras i enlighet med GDPR.
Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot anställda, kunder och övriga
intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom
leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller
serviceleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning
med sådana tredje parter.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga
att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi kommer inte att sälja den
insamlade informationen till tredje part.
Vi kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för vår
räkning, som vid användning av molntjänster för lagring, dokumenthantering och e-post.
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Var behandlas dina uppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. Vissa av våra
underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför
Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför personuppgifter till
en leverantör i ett tredje land, kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina
personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om
att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler.
Cookies
Webbanalysverktyget Google Analytics används för vår hemsida och cookies registrerar
information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör
till exempel antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att
förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är anonymiserad.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.
Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller
raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina
personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
Ändringar i dataskyddspolicyn
För att säkerställa efterlevnaden av den gällande dataskyddslagstiftningen i dess ändrade
lydelse från tid till annan kan denna policy när som helst ändras. Du hittar alltid den senaste
versionen på vår hemsida www.bebo.nu. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse
för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer
detta att kommuniceras till berörda.
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