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Juhlab - koncernen 

GDPR-POLICY -FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

BAKGRUND 

Lagen som styr oss gällande detta heter Dataskyddsförordningen (GDPR) och träder i kraft 25 maj 

2018. Den ersätter tidigare Personuppgiftslag (PUL) och hanteras av dataskyddsinspektionen. Läs mer 

på: www.dataskyddsinpektionen.se 

Juhlab-koncernen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina 

personuppgifter på bästa sätt.  Du skall kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina 

personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. 

SYFTE 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Juhlab-koncernen hanterar personuppgifter i enlighet 

med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla 

behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.  

Syftet med den här policyn är också att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 

använder dem till, vilka som får ta de av dem och under vilka förutsättningar samt hur du ka ta tillvara 

dina rättigheter. 

TILLÄMPNING OCH REVIDERING 

Ledningsgruppen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. 

Policyn fastställs av ledningsgruppen och uppdateras vid behov.  

Lednigsgruppen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya 

och förändrade regelverk.  

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare 

som berörs av vår verksamhet.  

Juhlab-koncernen kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, 

som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som behövs i en 

anställning och i det uppdrag som en anställning innebär.  

Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. 

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till 

någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Juhlab-koncernens räkning. 

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas 

om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en 

skriftlig begäran till oss.  

Begäran ska, enligt lagen, skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. 

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om 

http://www.dataskyddsinpektionen.se/
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dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att 

personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 

Begrepp Betydelse 

Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till 

en fysisk person som är i livet. 

Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller 

indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register. 

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – 

oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, 

organisering och strukturering. 

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER   

Som en förutsättning för din relation med oss så behöver vi registrera uppgifter om dig för att kunna 

fullfölja våra åtaganden som en anställning innebär. En del uppgifter måste vi också registrera för att 

följa gällande regler och lagar inom de områden som vi omfattas utav. Samt för att fullgöra vårt lagliga 

uppdrag gentemot Skatteverket. 

Du har gett oss ett förtroende som vi ska behandla med korrekthet och respekt. De personuppgifter vi 

samlar in, samlas in i första hand direkt från Dig och Du har då rätt att få den information du behöver 

om varför respektive uppgift samlas in. 

Uppgifter som samlas in är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, 

mobilnummer, utbildningar, bankkonto, samt eventuella övriga uppgifter som behövs för att vi ska 

kunna utföra ett så bra arbete som möjligt. I vårt säkerhetsarbete innebär det att vi registrerar 

närmsta anhörig. Det åligger därför dig att upplysa dem du till oss anmäler/lämnar uppgifter om att bli 

kontaktad vid ev olycka eller liknande.  

Dessa uppgifter kompletteras och uppdateras så länge som du är anställd hos oss. Uppgifterna sparas i 

vårt interna nätverk. 

Vi sparar också uppgifter i vårt Tidredovisningssystem samt i vårt Bokföringssystem där sparade 

uppgifter styrs av Bokföringslagen och måste sparas i 7 år. 

Om vi skulle använda någon av dina personuppgifter i Marknadsföringssyfte så måste vi ha ett aktivt 

samtycke ifrån dig. I dagsläget används inte dina personuppgifter till detta ändamål utan vi samlar in 

och sparar ner dina uppgifter enbart i syfte att ha en direkt kontakt med dig. 

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: 

- Laglighet  

- Ändamålsbegränsning 

- Uppgiftsminimering 
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- Korrekthet 

- Lagringsminimering 

- Integritet och konfidentialitet 

För följande behandlingar [tex mejlhantering internt resp. externt etc] gäller 

följande 

- Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i  

- Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen  

- Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål 

rapporteras till Annette Juhlin. Annette Juhlin ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 

timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med 

anledning av incidenten.  

- Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling 

och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och 

eventuella avtal. 

ORGANISATION OCH ANSVAR 

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och 

efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på 

företaget. VD har delegerat implementering av denna policy till Annette Juhlin, Angelica Oscarsson och 

Maria Alm.   

Inom Juhlab-koncernen har vi ett personuppgiftsansvar, vilket innebär att vi behandlar dina 

personuppgifter med ansvar.  

I samband med din anställning anser vi att du inger ditt samtycke att vi behandlar dina 

personuppgifter enligt ovan.  

Vill ni veta mer om hur vi behandlar era personuppgifter och varför vissa uppgifter sparas. Kontakta 

Annette Juhlin för att ta del av vårt behandlingsregister. 

Kontaktuppgifter för information eller synpunkter är: Annette Juhlin  

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Annette Juhlin 

 

 


