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Policy för behandling av personuppgifter enligt GDPR
Jelmtech Produktutveckling AB
Dataskyddsförordningen (EU) 2016/697

Grunden i vår integritetspolicy är att du skall känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter.
Vår policy utgår från den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och berättar hur vi hanterar, använder och sparar de
personuppgifter som du anförtror oss. Vi säkerställer även att vi inte överför denna data till tredje part utan att det
finns ett personuppgiftsbiträdes-avtal.
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig eller din arbetsgivare och
utgångspunkten är att inte behandla och spara mer personuppgifter än vad som behövs för att fullfölja vårt
uppdrag. Vi behandlar bara personuppgifter där det finns laglig grund tex enligt avtal eller enligt lag eller om vi fått
ditt samtycke.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke och då har vi skyldighet att radera de uppgifter som vi har sparade om dig.
Detta förutsätter att det inte finns lagkrav eller avtal som vi måste fullgöra våra skyldigheter emot.
Till personuppgift räknas alla uppgifter som kan hänföras till en specifik person. Exempel på personuppgifter som vi
hanterar är, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och IP-adress.
Dina personuppgifter får vi tillgång till framförallt via:
• Direktkontakt med dig som anställd, kund eller leverantör i de projekt som pågår.
• Din arbetsgivare i de projekt som pågår.
• Besök på vår hemsida eller vår LinkedIn sida.
• Att du söker jobb hos oss eller på annat sätt kontaktar oss.
Vårt arbete med att säkerställa en korrekt behandling av dina personuppgifter innefattar:
• Plan för behandling av personuppgifter.
• Vad ändamålet är med behandlingen av personuppgiften.
• Om det krävs, inhämta samtycke från dig.
• Utbilda vår personal i hantering av personuppgifter samt säkerställa att endast de personer som behöver
hantera dina personuppgifter har tillgång till dem.
• Utforma rutin för hur vi hanterar ett eventuellt läckage av personuppgifter.

Jelmtech Produktutveckling AB
Postal address | Box 23 | SE-286 21 Örkelljunga | Sweden
Visiting address | Hässleholmsvägen 73D | 286 35 Örkelljunga

www.jelmtech.se
Phone: +46 435 566 60

