Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter
Carlekes Entreprenad AB, 559144-0853, Södra Väghultsvägen 66-6, 290 60 Kyrkhult
(nedan kallad Bolaget) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter
som sker inom ramen för Bolagets verksamhet.
Bolaget bedriver verksamhet inom anläggningsentreprenad.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att Bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten.
Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra uppdrag
med konsumenten/näringsidkaren, söka rot-bidrag eller när det är nödvändigt för att
fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Bolaget.
Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av Bolaget för att informera om
tjänster. Denna behandling är nödvändig för Bolagets berättigade intresse att förbättra
och sälja tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
Bolaget kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att
anlita personuppgiftbiträden.
Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer
av författning eller om Bolaget har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifter
till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan
personuppgifter inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens,
eller en enskild firmas, ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att
säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten/näringsidkaren ska
kunna fullgöras.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Bolaget har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter
som sker inom Bolagets verksamhet.
Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering kontaktuppgifter för uppdrag

Beställning/Avtal

Hantering av levernatörer

Beställning/Avtal

Ansökan om rot-bidrag
Anställda

Rättslig förpliktelse
Avtal

Kontakt med Bolaget

Intresseavvägning

Marknadsföring, information, kundvård

Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Bolaget kommer att spara personuppgifterna så länge som ni är kund i Bolaget och så
länge det finns lagliga grund för ändamålet. Bolaget kommer årligen genomföra en
bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte
ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att
raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som är registrerad i Bolaget har rättigheter:
-

Att få ett registerutdrag avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter.
Att få uppgifterna korrigerade om de är felaktiga.
Under vissa omständigheter rätt att begära radering eller begränsning av
behandling.
Framföra invändningar mot behandling
Invända mot direktmarknadsföring.

Vid utöva av rättigheter ska skriftligt underlag med underteckning skickas till Bolagets
adress eller mailadress: oscar@carlekes.se. Bolaget gör i varje enskilt fall bedömning av
om en sådan begäran kan beviljas.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Bolagets behandling av personuppgifter
till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

