2018-05-25

Anthesis Enveco ABs personuppgiftspolicy
Anthesis Enveco AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av
dataskydd. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personlig information. Den
beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av
personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs
manuellt eller automatiserat. Exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter är
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och
radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Anthesis Enveco AB, organisationsnummer 556708–3836, med adress Barnhusgatan 4, 111
23 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund,
samarbetspartner och leverantör?
Anthesis Enveco AB samlar in och behandlar följande uppgifter om våra kunder,
samarbetspartners och leverantörer; namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Personuppgifter kan komma att hämtas från t.ex. dig själv, från folkbokföringsregistret hos
Skatteverket och från kreditupplysningsföretag.

Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina
uppgifter?
Anthesis Enveco ABs främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska
kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund, samarbetspartner eller leverantör.
Som personuppgiftsansvarig har Anthesis Enveco AB ansvar för att dina personuppgifter
behandlas på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behandlar
inte känsliga personuppgifter om inte specifikt samtycke för att hantera dessa har medgivits.
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Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Anthesis Enveco AB kan komma att dela dina personuppgifter med de leverantörer och
samarbetspartners som vi samarbetar med och som utför tjänster för vår räkning. Dessa
företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett
företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.
När dina personuppgifter delas med ett personuppgiftsbiträde sker det endast för det eller de
ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Anthesis
Enveco AB har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten
för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Anthesis Enveco AB hanterar och lagrar dina personuppgifter endast så länge vi har en laglig
grund för behandlingen. Det kan t.ex. innebära att vi behöver lagra personuppgifter för att
följa lagar som kräver det. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera
dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Anthesis Enveco AB behandlar enbart sådana personuppgifter som vi bedömer vara
nödvändiga för att bedriva vår verksamhet och enbart så länge det behövs för syftet. Endast
personer inom organisationen som verkligen behöver tillgång till uppgifterna får det.
Anthesis Enveco skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och
organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av våra system som
hanterar personuppgifter. Anställda på Anthesis Enveco samt personuppgiftsbiträden ska
följa Anthesis Envecos interna integritetspolicy.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Anthesis Enveco AB är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du
vill veta vilka uppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dem.
Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för
det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.
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Rätt till radering och begränsning
Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen.
Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det
eller de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem
under en viss tid i arkiveringssyfte.
Rätt till dataportabilitet
Du kan begära att vi lämnar ut dina uppgifter i ett maskinläsbart format till en annan
personuppgiftsansvarig, till exempel en annan part eller leverantör. Detta gäller bara
personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi
behandlar för att hålla vad vi har lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du tycker
att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du därför rätt att lämna
klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Anthesis Enveco AB kan komma att göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Den senaste
versionen av policyn finns på den här sidan. Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast
2018-06-13.
Om du har frågor eller vill använda de rättigheter du har när Anthesis Enveco AB behandlar
dina personuppgifter kan du kontakta mikaela.stojanovic@anthesisgroup.com.
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