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TEODOLITEN FÖRVALTNING AB 556676–7611
TEODOLITEN MÄTTEKNIK AB ORGNR 556361–7280
TEODOLITEN BYGGLEDNING AB ORGNR 556771–4893
TEODOLITEN INTERNATIONAL AB 556828–0902
Information till våra kunder och leverantörer om hur Teodoliten‐bolagen, arbetar med
Integritet & GDPR.
Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera
den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR).
Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga, men även
genom att arbeta seriöst med säkerhet och dokumentation.
Vi ansvarar för den personliga information som Du förser oss med.
För att Du som kund och leverantör till oss ska känna Dig trygg med hur vi hanterar Era uppgifter så
beskriver denna integritetspolicy hur samtliga Teodoliten‐bolag hanterar Dina personuppgifter.
Vi beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi
behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka
rättigheter du har i relation till den. Vi ber Dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra
Dig införstådd med dess innehåll.
Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till Dig. Vi kan komma att hantera följande
personuppgifter som kan hänföras till Dig som kund eller leverantör:
•namn
•adress
•e‐postadress
•telefonnummer
•projektinformation
•faktureringsuppgifter
•annan information som Du lämnar vid Dina kontakter med oss
Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
Vi behandlar Dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer och leverera
våra tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt
avtal med Dig samt för vårt berättigade intresse för projekten. För Dig som leverantör för att kunna
fullgöra våra mellanhavanden vid köp av varor och tjänster.
Lagring av personuppgifter
Vi lagrar Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med
behandlingen. Om vår kund‐ eller leverantörsrelation upphör, lagrar vi och behandlar Dina
personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
I den mån Dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med
behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så raderas
uppgifterna.
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Mottagare
Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som
vi samarbetar med som underleverantörer i projekten. I sådana fall ingås
personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att Dina personuppgifter endast behandlas i enlighet
med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför Din personliga
information till utomstående parter.
Vi kan även komma att lämna ut Dina personuppgifter till tredje part när det följer av lagkrav,
annan författning eller myndighetsbeslut, som t.ex. polisen, skatteverket eller annan myndighet,
om det rör utredning av brott eller då uppgifter lämnas till försäkringsbolag och liknande partners.
Dina rättigheter
Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör Dig, och i så fall få
tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering
av dem.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör Dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du
har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera
ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att under vissa omständigheter få Dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in,
eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av Dina personuppgifter i vissa fall. Om Du t.ex.
bestrider personuppgifternas korrekthet kan Du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under
den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av Dina personuppgifter som sker på basis av
vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre
än Dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
Du har även rätt att när som helst framföra klagomål till gällande tillsynsmyndighet om Du
anser att Dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.
Om Du har synpunkter på vår behandling av Dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta
oss. Du når oss via telefon 0340‐62 16 00 eller via e‐post info@teodoliten.se
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