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1. Inledning

ByggConstruct förstår och respekterar vikten av individers integritet och arbetar 
systematiskt för att upprätthålla denna integritetspolicy och gällande 
dataskyddslagstiftning. Det är företagets mål att alla vars personuppgifter man 
behandlar skall kunna känna sig trygga med företagets hantering samt professionellt 
bemötta av företaget vid eventuella frågeställningar, eller andra ärenden, berörande 
personuppgifter tillhörande individen. 

Genom att förse företaget med personuppgifter godkänner du företagets behandling 
av dessa i linje med denna policy. ByggConstruct kommer att förutsätta att de 
uppgifter som anges är korrekta. Vill du inte samtycka till denna behandling skall inga 
personuppgifter förses ByggConstruct. Detta kan dock komma att stå i vägen för 
företagets möjlighet att erbjuda vissa tjänster. Då behandling av personuppgifter kan 
krävas av lagstiftning erhåller sig ByggConstruct rätten att samla in dessa för att kunna 
fullfölja sin rättsligaförpliktelse, berörd individ kommer dock i dessa fall informeras om 
behandlingen samt vilket lagstöd ByggConstruct beaktar. 

För frågor eller vidare information vänligen kontakta företagets 
personuppgiftsansvarighetsombud. (pua@ByggConstruct.se) 

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 För vem gäller policyn 

Denna integritetspolicy ämnas gälla alla vars personuppgifter ByggConstruct 
behandlar. Detta inkluderar (men är ej begränsat till) t.ex. individer som är 
anställda och deras närmsta anhöriga, personalens angivna kontaktperson, 
kontaktpersoner hos kunder, leverantörer, entreprenörer och andra 
intressenter hos företaget.  

2.2 För vad gäller policyn 

Denna Integritetspolicy ämnar reglera hur ByggConstruct samlar in och 
behandlar personuppgifter för att kunna bedriva affärsverksamhet bestående av 
entreprenad, byggservice och annan därmed förenlig verksamhet.  
Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter 
som ByggConstruct har en affärsrelation till, så som t.ex. leverantörer, 
entreprenörer och kunder. 

mailto:pua@byggconstruct.se
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2.3 För vad gäller inte policyn 

Denna policy gäller ej då tjänster från ByggConstruct annonserats ut på 
utomstående webbplatser eller på socialmedia som inte ägs eller administreras 
av företaget. ByggConstruct har inte granskat dessa webbplatser eller övriga 
webbplatser som innehåller länkar till företagets webbsida. Denna 
Integritetspolicy är således inte tillämplig på behandling av personuppgifter som 
sker på sådana webbplatser. ByggConstruct är inte ansvarig för 
personuppgiftsbehandling på webbplatser som inte är en del av företagets 
webbplats (www.ByggConstruct.se). 

3. Behandling av personuppgifter

ByggConstruct hanterar personuppgifter om den egna personalen, arbetssökande, 
kunder, entreprenörer och leverantörer.  
All behandling sker i enlighet med denna policy och gällande dataskyddslagstiftning. 
Företagets yttersta mål med behandlingen är att bedriva näringsverksamhet och att 
uppfylla alla de förpliktelser som detta innebär gentemot individer och allmänheten, i 
form av myndigheter och lagligförpliktelse. 
Företaget behandlar för det mesta endast personuppgifter av harmlös karaktär, det 
förekommer dock behandling av ett fåtal personuppgifter av känsligare karaktär.  
Dessa behandlas med eftertanke och hänsyn till den ökade integritetsrisken för 
individen1. 

3.1 Personal 

3.1.1 Behandling. 

ByggConstruct behandlar personuppgifter berörande dess anställda för att 
kunna uppfyllas de krav som ställs på företaget som arbetsgivare. Det 
primära personalregistret förs i löneprogrammet Kontek. Där administreras 
den information som behandlas för utbetalning av lön och annan liknande 
ersättning. Sekundärt personalregister förs i det projektadministrativa 
programmet Byggsamordnaren (BSO) och tertiärt i ekonomisystemet 
Pyramid. Detta för att kunna administrera affärsverksamheten. 
De personuppgifter som behandlas rörande anställda är t.ex.: 

• Namn

• Adress

• Telefonnummer (privat och i tjänst)

• E-post (privat och i tjänst)

1 Se behandlingsregister 
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• Personnummer

• Kontonummer

• Bilder

• Hälsa (allergier, sjukfrånvaro och eventuella rehabiliteringsinsatser)

• Kontaktuppgifter till anhörig (olycksfall)

3.1.2 Syfte 

Personuppgifter tillhörande anställda behandlas endast för att kunna 
administrera och fullfölja de krav som ställs på ByggConstruct som 
arbetsgivare och näringsidkare.  
För alla andra ändamål skall giltigt samtycke inhämtas. 

ByggConstruct behandlar personalens personuppgifter för att: 

• Administrera och uppfylla befintliga krav på, och i, relationen till de
anställda samt det allmänheten.

• Kunna bedriva näringsverksamhet.

• Hantera eventuella ärenden om diskriminering, tvist eller liknande.

3.1.3 Lagring och rensning av personuppgifter 

Vid avslutande av anställning inaktiveras den anställdes signatur i 
personalregistren, vidare rensas registren på den information som inte 
anses vara berättigad företaget enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

Som huvudregel kommer ByggConstruct att spara personuppgifter 
tillhörande anställda i tio (10) år efter det att alla uppdrag avslutats. 
Detta kan röra: 

• anställningsavtal

• uppgifter angående sjukdom och rehabilitering.

• uppgifter om tidrapporter, uppdrag, lön och bokföring.

• kontrolluppgifter, tills dess att ByggConstructs pensionsåtaganden
upphört.

3.1.4. Behandling av minderårings personuppgifter 

ByggConstruct behandlar ytterst sällan personuppgifter tillhörande 
minderåriga, det kan dock ske i och med skolpraktik eller feriearbete. I 
dessa fall inhämtas samtycke till behandling av personuppgifter från 
person med förälder ansvar via särskild blankett. Personuppgifterna sparas 
sedan i enlighet med punkt 3.1.3. 
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3.1.5. Rekrytering 

För arbetssökande behandlas endast de uppgifter som frivilligt lämnats till 
företaget i och med ansökan. ByggConstruct kan vid behov komma att 
behöva samla in ytterligare uppgifter vid rekrytering, om så är fallet 
kommer samtycke inhämtas. 

Uppgifterna sparas hos personaladministratör i tio (10) år och behandlas 
inte för något annat ändamål än rekrytering.  

3.2 Leverantörer och underentreprenörer 

3.2.1. Behandling 

Kontaktuppgifter till leverantörers och underentreprenörers 
kontaktpersoner behandlas via register i det projektadministrativa 
programmet Byggsamordnaren dit endast behörig personal har åtkomst. 
Informationen som behandlas är av harmlös karaktär som berör 
individerna endast i deras yrkesroll.  
Den information som behandlas är: 

• Namn

• Företag

• Tjänst

• E-postadress

• Telefonnummer

3.2.2. Syfte 

ByggConstruct behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan 
behandling är nödvändig för att idka näringsverksamhet. 
ByggConstruct behandlar personuppgifter berörande leverantörers och 
underentreprenörers anställda för att: 

• ByggConstruct skall kunna ta del av, eller erbjuda, tjänster som
möjliggör affärsrelationer.

• administrera ByggConstructs relation till sina leverantörer,
underentreprenörer och kunder.

• Marknadsföring

• ByggConstruct ska kunna hantera sina skyldigheter gentemot
leverantörer, underentreprenörer, kunder, myndighet eller berörd
individ, i ärenden om påstådd diskriminering, tvister och
reklamations- och garantiärenden.

3.2.3. Lagring och rensning av personuppgifter 
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Personuppgifter berörande leverantörer och underentreprenörers 
kontaktpersoner sparas så länge som det finns en affärsrelation och 
informationen är korrekt. Register i Byggsamordnaren rensas och 
uppdateras av användare allteftersom information blir tillgänglig. 
Personuppgifter angående kontaktpersoner kan förekomma i 
projektdokumentation som lagras i upp till 10 år beroende på andra 
gällande regelverk så som garanti eller myndighetskrav.  

 

3.2. Kunder 
 

3.3.1. Behandling 
 
Kundregister förs i ekonomisystemet Pyramid samt i det 
projektadministrativa programmet Byggsamordnaren för att möjliggöra 
uppfyllandet av det avtal kunden har ingått med ByggConstruct. 
De personuppgifter som kan komma att behandlas i kundregistret är: 

• Namn 

• Adress 

• Telefonnummer 

• E-post 

• Bostadsrättsförening 

• Personnummer  

• Fastighetsförteckning 

 

3.3.2. Syfte 
 
ByggConstruct behandlar personuppgifter berörande kunder för 
administrering av affärsrelationen, fakturering, marknadsföring och 
myndighetskrav berörande t.ex. redovisning och skatt. 

 

3.3.3. Lagring och rensning av personuppgifter 
 
Personuppgifter berörande kunder sparas i max tio (10) år efter det att 
affärsavtalet avslutats i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. 

 

3.4 Personuppgifter för marknadsföringsändamål 

ByggConstruct använder sig av personuppgifter tillhörande kunder, anställda, 
leverantörer och entreprenörer både för marknadsföring och 
marknadsundersökningar.  
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Detta för att förbättra affärsrelationer och optimera den egna organisationen 
med relevant feedback och på så vis kunna höja kvalitén på den egna tjänsten. 

Marknadsundersökningar genomförs regelbundet och utförs av utsett 
personuppgiftsbiträde.  

Individ som inte längre önskar motta marknadsföring är välkommen att när som 
helst kontakta ombud på företaget (pua@ByggConstruct.se) och ange detta. 

Personuppgifter som används i marknadsföringsändamål sparas i ett (1) år efter 
det att affärsrelationen avslutats eller det att individ meddelat att behandling 
önskas upphöra. 

 

3.5 Användande av hemsida 

ByggConstruct använder sig av cookies på hemsidan (www.ByggConstruct.se) för 
att kunna bistå användare med den bästa möjliga upplevelsen av webbplatsen. 
Företaget använder sig av Google Analytics för att analysera trafiken på sidan, 
Google Analytics lagrar ingen information om användaren.  

För att få reda på mer angående cookies och deras användande och hur du kan 
stänga av funktionen i din webbläsare vänligen se instruktion på hemsidan.  

Om användandet av cookies inte avaktiveras i webbläsare av användaren lämnas 
samtycke till lagringen av cookies i och med fortsatt användande av 
webbplatsen. 

 

3.6 Personuppgifter i osorterat material 
 
Det förekommer ofta personuppgifter av ringa integritetsrisk i den 
dokumentation som krävs av ByggConstruct vid utförandet av 
affärsverksamheten. Detta kan t.ex. gälla närvarolista vid möten, 
epostkommunikation, egenkontroller eller funktionsprovningar.  
Detta p.g.a. bl.a. rådande branschregler, BF9K certifiering och/eller beställarens 
krav. Viss dokumentation måste finnas tillgänglig på arbetsplatsen, i företagets 
projektadministrativa program och projektpärmar. Alla dokument innehållande 
sådan information lagras på företagets egna server eller på arbetsplats, dit 
endast behörig personal har tillgång. 
I de fall projektadministration sker via webbportal använder sig företaget endast 
av säkra plattformar som garanterat att uppgifterna sparas inom EU/ESS. Om 
annan plattform krävs av beställare ansvarar ByggConstruct inte för 
behandlingen. 

  

mailto:pua@byggconstruct.se
http://www.byggconstruct.se/
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4. Skydd för personuppgifter 

 

4.1 Organisatoriskt 
 
Anställda, underentreprenörer och leverantörer är bundna av sekretess och är 
skyldiga att följa ByggConstructs regler för informations- och IT-säkerhet, denna 
Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar 
behandlingen av personuppgifter samt gällande dataskyddslagstiftning. 

ByggConstruct har med sina anställda en överenskommelse om sekretess där 
anställd förbinder sig att behandla uppgifter berörande kunder, leverantörer 
och ByggConstruct, som ej är allmänt kända, med konfidentialitet.  

 

4.2 Tekniskt 
 
För att säkerställa att personuppgifter behandlas säkert och konfidentiellt sätt 
använder sig ByggConstruct av datanätverk som är intrångsskyddade med bland 
annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Datanätverk och 
servrar administreras av personuppgiftsbiträden enligt separata avtal. All 
information lagras på servrar inom EU/ESS. 

 

5. Delning av personuppgifter 
 
ByggConstruct kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, 
med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy.  
Inom ramen för ByggConstructs affärsverksamhet kan personuppgifter lämnas vidare 
till kund, leverantör, underentreprenör, och samarbetspartners om det är nödvändigt 
för utförandet och tillhandahållandet av det överenskomna tjänsteutbytet. 
ByggConstruct kan även lämna ut personuppgifter till annan tredje part, såsom 
leverantörer för egen verksamhet, till exempel löneadministration, teknisk support, 
drift av IT-system eller liknande vid behov.  
Vidare kan ByggConstruct lämna ut personuppgifter vid skyldighet enligt gällande lag, 
domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till 
en rättslig utredning. 

 

6. Automatiserad behandling av personuppgifter 
 
ByggConstruct utför ingen automatiserade behandling av personuppgifter eller 
profilering.  
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7. Personuppgiftsansvarig 
 
ByggConstruct Uppsala AB 
Libro ringväg 34 
752 28 Uppsala 
pua@ByggConstruct.se 
Tel: 018-18 68 90 
Organisationsnummer: 556493–1318 
 
ByggConstruct har ej utsett ett dataskyddsombud då företagets näringsverksamhet ej 
består av en storskalig behandling av personuppgifter, övervakning eller behandling av 
särskilt känsliga uppgifter. Företaget har istället utsett en ansvarig för alla 
personuppgiftsfrågor. 

 

8. Personuppgiftsbiträden 
 
ByggConstruct kan vid behov komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling 
av personuppgifter. I dessa fall kommer ett personuppgiftsavtal att upprättas där 
tillåten behandling specificeras. Endast biträden vars behandling sker i enlighet med 
gällande lagstiftning gällande dataskydd kommer att anlitas. 

 

9. Den registrerades rättigheter 
 
Registrerad individ har rätt att kostnadsfritt, efter skriftligt undertecknad ansökan 
ställd till personuppgiftsansvarighetsombudet, få ett registerutdrag om vilka 
personuppgifter ByggConstruct behandlar samt information om omfattningen och 
syftet med sådan behandling.  
Registrerad individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, raderar eller 
rättar behandlade personuppgifter. ByggConstruct reserverar sig dock att behandling 
kan behöva fortsättas om lagstiftning eller annan högre ordnad anledning finns. 
Individ har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att fortsatt 
behandling av personuppgifter ej är tillåten 

 

10. ByggConstruct som personuppgiftsbiträde 

ByggConstruct är personuppgiftsansvarig för sin verksamhets personuppgifter men 
det kan förekomma situationer där företaget inte är personuppgiftsansvarig utan 
enbart personuppgiftsbiträde åt tredje part. 

mailto:pua@byggconstruct.se
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Vid sådan behandling av personuppgifter sker det på uppdrag av tredje man och 
ByggConstruct är då bundet av de instruktioner som företaget fått av den 
personuppgiftsansvarige. 

I dessa situationer kan inte ByggConstruct garantera att sådan behandling sker i 
enlighet med denna integritetspolicy. 

ByggConstruct kommer dock säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig 
lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy. 

 

11. Redigering av denna policy 
 
Revidering av denna integritetspolicy sker löpande, vid behov. 
Förändringar- och tillägg i denna policy får endast göras av behörig person i samråd 
med ledningsgruppen. Av ledningsgruppen godkända förändringar och tillägg skall 
inledningsvis markeras i fet stil för att sedan antas i texten vid nästkommande 
revision.  


