Dataskyddsredogörelse
Kontaktuppgiftsregister

Personuppgiftsansvarig:
GRK Infra AB, 556859-2918
Teknikvägen 13
961 50 Boden
info@grkinfra.se

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Registrens huvudsakliga användningsändamål är administration, hantering och underhåll av kundrelationer.
Personuppgifterna i registren används för att producera och utföra tjänster åt kunder, meddelanden till
kunder samt fakturering av utförda tjänster. Personuppgifterna används även för direktmarknadsföring,
säljfrämjande åtgärder, distansförsäljning, opinions- eller marknadsundersökningar, marknadsföringskommunikation eller andra jämförbara aktiviteter. Marknadsföring, forskning och kommunikation kan
också genomföras elektroniskt och profileras för målinriktade åtgärder. Personuppgifterna används också
för att hantera förbud mot direktmarknadsföring.
Personuppgifterna kan behandlas enligt tillämplig lag, hos företag som ägs av GRK Infra AB och av GRK Infra
AB noggrant utvalda samarbetspartners, inklusive direktmarknadsföring, distansförsäljning, underhåll av
kontaktlista och beställningshistorik. Överlämning av uppgifter till samarbetspartners kan endast ske för
ändamål som stöder registrets syfte, och om syftet med hanteringen av data inte strider mot GRK Infra AB:s
användningsändamål, och inte gör intrång i de registrerades integritet.
Utgångspunkten för registerhållningen och behandlingen av personuppgifter är att kunden och den
personuppgiftsansvarige ska kunna uppfylla sina rättigheter och skyldigheter.

Personuppgifter som behandlas
Registret kan innehålla följande uppgifter om de registrerade:
Personens namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, språk, titel eller yrke, samt
övrig information, tillstånd eller förbud mot direktmarknadsföring som lämnats och angivits av den
registrerade. För andra än privatkunder anges organisationens namn, organisationsnummer eller
motsvarande samt organisationens adressuppgifter och kontaktlista.

Överlämning och överföring av information
GRK Infra AB överlämnar inte uppgifter annat än till samarbetspartners, vilket endast kan ske för ändamål
som stöder registrets syfte, och om syftet med hanteringen av data inte strider mot GRK Infra AB:s
användningsändamål, och inte gör intrång i de registrerades integritet. Därutöver överlämnar den
personuppgiftsansvarige inga personuppgifter till utomstående, med undantag för att uppfylla kundens
eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter, eller om svenska myndigheter så kräver.
Den personuppgiftsansvarige överför inte personuppgifterna i registret utanför EU eller EES, med undantag
för att uppfylla kundens eller den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter, eller om svenska
myndigheter så kräver.

Registerskydd
Alla register som hanteras av GRK Infra AB är skyddade genom brandväggar, säkra lagringsplatser och
krypterade anslutningar. GRK Infra AB kontrollerar och registrerar även uppgifter om de användare som har
tillgång till personuppgifterna. De lokaler på företaget där fysiska registerkopior tillfälligt kan förvaras, är
låsta utrymmen, till vilka obehöriga inte har tillträde, och endast behöriga personer får hantera
konfidentiella personuppgifter.
Inga känsliga personuppgifter överlämnas via e-post eller telefon.

Kostnader för de registrerade
De registrerade belastas inte med kostnader för förvaring av eller förfrågningar om uppgifterna, ifall detta
görs endast en gång per år med hänvisning till Personuppgiftslagen. Om förfrågningarna görs oftare än en
gång per år, debiterar GRK € 150 (moms 0 %).

Den registrerades rättigheter
Den registrerade, vars uppgifter lagras av GRK Infra AB, har rätt att kontrollera och begära rättelse av sina
egna uppgifter och begränsa användningen av dem för till exempel marknadskommunikation.
Vi kontrollerar regelbundet att registret inte innehåller föråldrade uppgifter. Om den registrerade begär
det, kan hen få ta del av de registrerade uppgifterna (till exempel förnamn, efternamn, adress, org.nr). De
begärda uppgifterna överlämnas inom en månad till den registrerade, efter att hen styrkt sin identitet för
GRK Infra AB:s representant.
Om den registrerade kräver det, och GRK Infra AB inte har skyldighet att bevara den registrerades
uppgifter, kan de tas bort i förväg, innan den årliga kontrollen.
För ärenden som gäller personuppgifter kan den registrerade kontakta oss på e-postadressen
info@grkinfra.se.

Ändring av dataskyddsredogörelsen
GRK Infra AB förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddsredogörelse och personuppgifternas
användningsändamål enligt svensk lag, och därvid tillämpa en saklig och bra handlingsmodell, och att alltid
lämna information om detta, antingen på företagets hemsida eller informera den registrerade direkt.

