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1 INLEDNING 

 
 

Kablageproduktion i Västerås AB (”Bolaget”) behandlar vissa personuppgifter om dig som anställd. 
Denna integritetspolicy syftar till du som anställd ska få information om hur Bolaget hanterar dina 
personuppgifter och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med 
Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver 
också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

2 VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG? 

Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bolaget 

eller för Bolagets räkning. 

Nedan finner du Bolagets kontaktuppgifter. 

Kablageproduktion i Västerås AB, organisationsnummer 556509-1096 
Omformargatan 12 
721 37 Västerås 
 
021-815151 
 

Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Patrik Adamsson på 

mejladress patrik.adamsson@kablageproduktion.com. 

3 TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS 

Bolaget behandlar följande personuppgifter om sina anställda. 

- Namn 

- Personnummer 

- Adress 

- Telefonnummer 

- E-postadress 

- Kontouppgifter 

- Uppgifter om lön  

- Uppgifter om pension 
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- Uppgifter om förmåner 

- Anställningsavtal 

- Uppgifter om semesterdagar 

- Eventuella uppgifter om frånvaro på grund av sjukdom, graviditet och vård av barn  

- Uppgift om sjukdom/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontroller 

- Anteckningar från medarbetarsamtal  

- Resultat från kompetenstester/personlighetstester 

- Loggar med data avseende den anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal 

- Namn och telefonnummer till anställds anhöriga kontaktperson   

4 VAD ANVÄNDER BOLAGET DINA UPPGIFTER TILL? 

4.1.1 Personuppgifter för administration av anställning 

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, kontouppgifter och uppgifter om din lön, 

pension och förmåner samt anställningsavtal och semesterdagar behandlas för ändamålet att 

administrera anställningen, vilket bland annat innefattar att göra löneutbetalningar och 

pensionsavsättningar. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Bolaget ska kunna 

uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare enligt anställningsavtalet med dig, samt för att Bolaget ska 

kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser som arbetsgivare.  

4.1.2 Uppgift om frånvaro pga. sjukdom, graviditet eller vård av barn 

Bolaget behandlar dessa uppgifter endast för ändamålet att administrera eventuell frånvaro på grund 

av sjukdom, graviditet eller vård av barn (t.ex. att beräkna sjuklön och utreda frånvarorätt). Den lagliga 

grunden för behandlingen är att Bolaget som arbetsgivare måste behandla dessa uppgifter för att kunna 

fullgöra sina skyldigheter under arbetsrätten.  

4.1.3 Resultat från personlighets/kompetenstester  

Testresultat behandlas för ändamålen, och Bolagets enligt berättigade intresse, att inrätta och planera 

en för verksamheten lämplig organisation, arbetsfördelning samt lönemodeller och för att säkerställa 

underlag för personliga utvecklingsplaner för våra anställda. Behandlingen utförs med stöd av en 

intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är såsom nämnt ovan. 

4.1.4 Anteckningar från medarbetarsamtal/utvärderingar 

Uppgifter från medarbetarsamtal/utvärderingar behandlas för ändamålen, och enligt Bolagets 

berättigade intresse, att inrätta och planera en för verksamheten lämplig organisation, arbetsfördelning 

samt lönemodeller och för att säkerställa underlag för personliga utvecklingsplaner för våra anställda. 

Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där Bolagets berättigade 

intresse är såsom nämnt ovan. 

4.1.5 Loggar med data avseende den anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal 

Loggning av anställdas användning av av webb, E-post och telefonsamtal sker enligt ändamålet, och 

enligt Bolagets berättigade intresse, för att korrekt och lagenligt använda verksamhetens resurser och 

tid, i enlighet med Bolagets IT-Policy. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning som 

laglig grund, där Bolagets berättigade intresse är såsom nämnt ovan. 
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Bolaget har även rätt att kontrollera att de anställda använder Bolagets datorer, datornät och övrig IT-

utrustning i enlighet med Bolagets IT-policy, samt att vid behov (t.ex. om en anställd blir plötsligt sjuk) 

bereda sig åtkomst till anställdas arbetsdator och mejl. Närmare information om detta finns i Bolagets 

IT-policy.  

4.1.6 Uppgift om anhörig 

Vi behandlar namn och telefonnummer för den som du uppgivit som anhörig kontaktperson, för att 

Bolaget ska kunna komma i kontakt med den anhöriga om du som anställd råkar ut för en olycka, akut 

sjukdomsfall eller dylikt. Uppgifterna behandlas med stöd av en intresseavvägning som laglig grund, där 

Bolagets berättigade intresse är att snabbt kunna komma i kontakt med våra anställdas anhöriga i 

händelse av olycksfall eller dylikt. 

4.1.7 Uppgift om sjukdom/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontroller 

Bolaget behandlar uppgifter om sjukdomar/begränsningar och rehabiliteringar samt hälsokontroller för 

att kunna rehabilitera den anställde. Behandlingen utförs för att Bolaget ska kunna fullgöra sina 

skyldigheter under arbetsrätten. 

Bolaget är medvetet om att uppgifter beträffande personers hälsa är att betrakta som känsliga 

uppgifter som är av mycket integritetskänslig natur. Detta innebär att Bolaget har särskilt strikta rutiner 

för hantering av sådana uppgifter, och att uppgifterna endast behandlas i den mån det är nödvändigt 

för att fullgöra rehabiliteringsskyldigheten. 

5 VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA UPPGIFTER MED? 

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer av löne- och andra HR-

relaterade tjänster sam till Bolagets IT-leverantör/er. Dessa mottagare har endast rätt att behandla 

dina personuppgifter för Bolagets räkning i samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Bolaget 

vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras 

säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter. 

Bolaget kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndighet om Bolaget är skyldiga att 

göra det enligt lag, t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan. För det fall att hela eller delar av 

Bolagets verksamhet avyttras kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell 

köpare av verksamheten. 

6 VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER? 

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att 

överföras till England, Schweiz, USA, Indien och Kina. Bolaget har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder 

för att skydda dina personuppgifter, genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett 

avtal innehållandes vissa standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen. En kopia 

av dessa undertecknade standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på förfrågan till 

patrik.adamsson@kablageproduktion.com. 

7 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER? 

Bolaget sparar dina personuppgifter så länge dessa är nödvändiga för att administrera anställningen, 

eller så länge som de är nödvändiga för det specifika ändamål för vilka uppgifterna samlades in.   

- Loggar av anställdas användning av webb, E-post och telefonsamtal sparas i upp till 365 dagar. 

 

Efter anställningens upphörande iakttar Bolaget särskilt följande principer. 
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a) Efter anställningens upphörande sparar Bolaget betyg och tjänstgöringsintyg med omdömen 

som Bolaget har gett dig, samt vissa faktauppgifter om anställningen och dess upphörande, 

såsom anställningsform, lön och orsak till uppsägning. Uppgifterna sparas för administrativa 

ändamål och även för att kunna lämna referenser till andra arbetsgivare. 

b) Uppgifter om pension kan komma att sparas under längre tid, t.ex. om det behövs för utbetalning 

av pension eller på grund av bestämmelser i lag. Uppgifterna sparas så länge det behövs för 

att utbetalning ska kunna ske. 

c) Värderande uppgifter om f.d. anställda (dvs. utöver ”officiella” betyg och liknande) som t.ex. 

förekommer i kompetensdatabaser raderas normalt kort tid efter att anställningsförhållandet har 

upphört.  

d) Ditt e-postkonto och eventuella uppgifter om dig på Bolagets webbplats raderas normalt kort tid 

(inom ca en månad) efter att anställningsförhållandet har upphört.  

e) Om en anställd har sagts upp på grund av arbetsbrist har Bolaget en skyldighet att spara de 

personuppgifter som är nödvändiga för att bevaka företrädesrätt till ny anställning. Bolaget 

kommer således att spara de uppgifter som behövs för att avgöra om den f.d. anställde har 

tillräckliga kvalifikationer för en ny befattning.  

Oaktat vad som anges ovan kan Bolaget även komma att spara dina personuppgifter under längre tid 

om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag 

inom arbetsrätten eller annan lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara 

rättsliga anspråk.  

8 DINA RÄTTIGHETER 

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en 

sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se 

Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5. 

 Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar 

personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka 

personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som 

tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.  

 Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har 

tillhandahållit Bolaget, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även 

rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och 

som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.  

 Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke 

komplett information om dig själv. 

 Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter 

under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det 

ändamål som vi samlade in personuppgifterna för. 

 Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att 

under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.  

 Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en 

begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis 

har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen 

under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 
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 Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har 

du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.  

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller 

begränsning, vänligen kontakta Bolaget på patrik.adamsson@kablageproduktion.com. 

9 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker 

kommer detta att aviseras på hemsidan www.kablageproduktion.com samt via mejl. 

 

 ____________ 
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