
Personuppgiftspolicy för Energi & Inneklimat AB 
 
Dina personuppgifter 

Energi & Inneklimat AB tycker att det är viktigt med integritet för våra anställda, kunder och de individer 
som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi har som mål att vara så transparenta som möjligt i att 
beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar information om personuppgifter. Vi är också måna om att 
beskriva vilken tredjepartsleverantör personuppgifter kan komma att överföras till, och att verka för att 
sådan lagring följer samma säkerhet som vi själva har. Vi vill också beskriva till vilka andra aktörer som 
personuppgifter kan föras över till. 

 

Personuppgiftsansvar 

När vi behandlar dina personuppgifter är Energi & Inneklimat personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi 
ensamma ansvarar för att uppfylla de villkor som ställs på oss inom ramen för gällande dataskyddslag-
stiftning. 

 

Vad är en personuppgift? 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är 
i livet. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress, e-postadress, bild och telefonnummer. 

 

Hur samlar Energi & Inneklimat in personuppgifter? 

I samband med att du förekommer i något av våra projekt samlar vi in nödvändiga personuppgifter om dig 
för att kunna fullgöra överenskomna avtal. 
Det ligger således i vårt intresse att personuppgifter om dig som antingen är kontaktperson, intressent, 
informationsgivare eller på annat sätt involverad i något av våra projekt hanteras korrekt av oss. Vi lagrar 
aldrig någon känslig information om dig om inte särskilt samtycke till det medgivits. 

Vi samlar in personuppgifter på något av följande sätt: 

Personuppgifter som vi samlar in från dig 
När du ger oss ett uppdrag, för din egen eller för någon annans räkning, eller på något annat vis interagerar 
med oss så samlar vi in nödvändiga personuppgifter. Vi behandlar ditt namn, adress, e-post  samt i vissa 
förekommande fall en bild för att kunna fullgöra vårt uppdrag för dig eller någon av våra uppdragsgivare. 

Personuppgifter som vi får från tredje part 
För att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot våra kunder samt genomföra ett väl utfört uppdrag 
samlar vi in personuppgifter som namn, adress och e-post. Dessa personuppgifter kommer från våra 
uppdragsgivare, kunder och från din arbetsgivare. 

 

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter 

Energi & Inneklimat behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt. Vi kan komma att behandla dina 
personuppgifter på flera olika lagliga grunder, men i huvudsak behandlar vi dina personuppgifter med stöd 
av en intresseavvägning. Hantering av personuppgifter med en intresseavvägning som lagligt stöd kan 
göras utan att samtycke är inhämtat; samma sak gäller personuppgiftshantering som grundar sig på 
möjligheten att fullföra ett avtal med dig. Om du vill ha mer information om hur vi gjort intresseav-
vägningen är du välkommen att kontakta oss. 



I följande stycken finner du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och vilken 
rättslig grund vi har för varje behandling. 
 

För följande ändamål behandlar vi dina uppgifter baserat på en intresseavvägning: 

För att kunna nå dig med information om de projekt som du eller det företag du företräder deltar i hos oss, 
eller som du lämnat information till oss för, eller för uppföljning av projektet. 

- Vi lagrar din information under pågående kundprojekt samt under diskussion om fortsatta 
kundavtal. 
Vi lagrar också personuppgifter rörande kommande projekt som är i sin linda, eller ännu ej 
påbörjats men där visst förarbete krävs. 

- För att kunna hålla en god servicenivå till anläggningar som vi levererat lagrar vi information om 
anläggningen under anläggningens beräknade livslängd. 

- Om du är informationsgivare - för att vi ska kunna följa upp den information du lämnat till oss. 
- För att ha som underlag för att förbättra vår kommunikation, service och tjänster. 
- För att kunna följa upp tidigare projekt som vi haft, för att sedan kunna utveckla dem i framtida 

projekt. 
 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse: 

- Vi behandlar dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla krav som 
exempelvis uppställs i bokföringslagen. 
 

För följande ändamål behandlar vi din personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig: 

- Om du är anställd behandlar vi dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig såsom 
löneutbetalningar, skriva ut anställningsbevis eller annat av anställd önskat arbetsdokument. 

- Om du är arbetssökande behandlar vi dina uppgifter för att kunna kontakta dig i ett 
rekryteringsförfarande. Uppgifterna kan då också komma att sparas för framtida tjänster som vi 
tror skulle passa. 

 

I de fall känsliga personuppgifter kan komma att behandlas, kommer vi att inhämta ett specifikt samtycke 
från dig och således använda det som den lagliga grunden för behandling. 
Vi kommer samtidigt att informera om vilken behandling samt för vilket ändamål som samtycket omfattar. 
Detta samtycke kan återkallas och upphör i sådana fall att gälla som laglig grund för behandling och 
personuppgiften ska då raderas, såvida inte vi har en annan rättslig grund för fortsatt behandling. 

Oavsett hur vi samlat in dina personuppgifter kommer personuppgifterna inte att vara föremål för någon 
form av automatiserat beslutsfattande eller profilering. 

 

Överföring av personuppgifter till andra 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-post eller bild till våra 
uppdragsgivare i våra kundprojekt. Ändamålet med överföringen är då att kunna uppfylla våra skyldigheter 
enligt vårt avtal med vår uppdragsgivare. Överföringen sker för att den är nödvändig för vårt berättigade 
intresse att förse våra uppdragsgivare med komplett information. Vi kommer inte att inkludera några 
känsliga personuppgifter i en sådan överföring om du inte samtyckt till det. 

 

 



Lagringsplatser 

Vi lagrar personuppgifter rörande kundprojekt i mail i molntjänst, som drivs av extern leverantör, samt   
digitalt på egen server och i projektpärmar.  
Personuppgifter vars syfte är att uppfylla avtal eller lagstadgade krav lagras i program för 
projektredovisning samt affärssystem. Personuppgifter för anställda lagras även i löneprogram hos externt 
personuppgiftsbiträde samt i personalpärm.   
Då vi lagrar information hos personuppgiftsbiträden är vi måna om att din integritet och säkerhet ska 
hanteras på vårt uppdrag och enligt våra föreskrifter. De aktörer som för närvarande agerar 
personuppgiftsbiträden för oss, och som därmed hanterar personuppgifter för vår räkning, finns upptagna i 
ett PuB-register som förvaras på servern. 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om 
att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att 
dina rättigheter skyddas. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att får reda på vilka personuppgifter som vi hanterar om dig samt begära rättelse av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs i sådana fall till Energi & Inneklimats VD. 

Under vissa förutsättningar - till exempel om du invänder mot vår behandling, anser att behandlingen inte 
är nödvändig för de angivna ändamålen, eller återkallar ditt samtycke (i de fall grunden för vår behandling 
är ditt samtycke) - har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller 
invända mot vår behandling. 

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av 
personuppgifter med effekt senast 30 dagar från och med att återkallelsen är gjord. 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över Energi & Inneklimats hantering av personuppgifter. 

 

Ändring av policy 

Energi & Inneklimat AB kan komma att ändra och uppdatera denna Personuppgiftspolicy; och kommer  
i sådana fall att informera berörda individer om detta på lämpligt sätt. 

Vid frågor angående denna Personuppgiftspolicy, eller vid andra frågor eller önskemål avseende 
personuppgifter, var god kontakta oss på telefon 011-183580. 


