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Personuppgiftspolicy för Kalkylteknik i Dalarna AB
Behandling av personuppgifter
– information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Kalkylteknik i Dalarna AB samlar in och använder
personuppgifter. Kalkylteknik i Dalarna AB är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter företaget behandlar.
Vid frågor om integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på patrik@kalkyteknik.se.
När du kontaktar oss, t.ex. för att hyra eller köpa en produkt och/eller en tjänst av oss
accepterar du vår Personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du
godkänner också att Kalkylteknik i Dalarna AB använder elektroniska
kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina
personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Kunder
Vi samlar in och behandlar kunders personuppgifter för att kunna utföra och administrera
uppdraget samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Företaget samlar inte in mer
uppgifter än nödvändigt för att kunna göra just detta. Den lagliga grunden för behandlingen
baseras på avtal och rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kan även användas i marknadsföringssyfte för att skicka ut nya erbjudanden
eller nyheter. Den lagliga grunden för behandlingen är att företaget har ett berättigat intresse
av detta. Kunder kan när som helst invända mot att få fler erbjudanden.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i)
det särskilt överenskommits mellan företaget och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska
fullgöra lagstadgad skyldighet, följa myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) om
vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Företaget sparar dina personuppgifter ett år efter avslutat uppdrag, därefter raderas
uppgifterna. Har för uppdraget avtalats om ABK 09 sparas däremot uppgifterna i 10 år på
grund av dess bestämmelser om ansvar för eventuella skador. Likaså sparas uppgifterna
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längre än ett år efter avslutat uppdrag om det finns andra lagliga skäl som motiverar detta.
En gallring görs dock och inte mer uppgifter än nödvändigt sparas. Uppgifterna raderas när
syfte och laglig grund för behandlingen upphör. Personuppgifter som finns i
bokföringsunderlag sparas för en tid om åtta år i enlighet med bokföringslagen.

Leverantörer
Är du en leverantör till företaget behandlas personuppgifter i form av e-postadress,
telefonnummer och namn. Dessa sparas i syfte att utföra och administrera uppdraget samt
för redovisnings- och faktureringsändamål. Företaget samlar inte in mer uppgifter än
nödvändigt för att kunna göra just detta. Den lagliga grunden för behandlingen baseras på
avtal och rättslig förpliktelse. Från avslutat uppdrag sparas uppgifterna ett år för att därefter
raderas. Har däremot garanti lämnats på utfört arbete eller det finns andra lagliga skäl som
motiverar att uppgifterna sparas längre tid så raderas uppgifterna när syfte och laglig grund
för behandlingen upphör. Personuppgifter som finns i bokföringsunderlag sparas för en tid
om åtta år i enlighet med bokföringslagen.

Är du en potentiell konsult i ett ärende, en potentiell kund, branschkollega eller del i samma
nätverk som personal på företaget så förekommer korrespondens främst via e-post. Epostadressen liksom kontaktuppgifterna som finns i e-postsignaturen utgör oftast
personuppgifter. Dessa sparas under den tid som en löpande kontakt finns i syfte att
samarbeta, nätverka eller marknadsföra byrån på den lagliga grunden att byrån har ett
berättigat intresse av det. Uppgifterna sparas ett år från avslutad kontakt för att därefter
raderas.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det
särskilt överenskommits mellan företaget och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska
fullgöra lagstadgad skyldighet, följa myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) om
vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Säkerhet
Företaget behandlar dina uppgifter inom EU/EES.
Företaget vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa
att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till
eller delning med tredje parter.
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I de fall företaget anlitar ett personuppgiftsbiträde för hantering av uppgifter skyddas
personuppgifterna genom ett personuppgiftsbiträdesavtal.
I de fall företaget anlitar tjänsteleverantörer vid utförande av ett uppdrag så skyddas
personuppgifterna genom sekretessklausul i uppdragsavtalet.
Registrerades rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de
personuppgifter som rör dig.
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga
eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagliga skyldigheter som
hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma
från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt spara den
information vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla
sådana lagliga skyldigheter.
Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det
är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Övrigt
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en
tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan
också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Personuppgiftsansvarig är Kalkylteknik i Dalarna AB, org. nr. 556984-3237, Norra Heden
440, 780 64 Lima. Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig når du oss på epost patrik@kalkylteknik.se och telefon 073-841 97 31.
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