GDPR /Personuppgifter – IP Security
I över 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera
personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med den 25 maj 2018 är det GDPR –
General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av
information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.
Vad är GDPR? General Data Protection Regulation – är EU:s nya dataskyddsförordning som
gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.
Den nya lagstiftningen har kommit till för att skydda den personliga integriteten
och i Sverige ersätter den personuppgiftslagen (PUL).
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person som är i livet.
T.ex kan bilder, ﬁlm och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även
om inga namn nämns.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den
utförs automatiserat eller ej .
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering,
lagring, bearbetning, överföring och radering. Även om GDPR är en EU-lag, kan enskilda
länder göra inskränkningar i lagen. I Sverige faller all behandling som omfattas av
Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) utanför GDPR.
Men även behandling utan koppling till TL och YGL undantas.
Ett första och viktigt steg i att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen är att ha koll på vilka
personuppgifter som hanteras i ditt företag. I princip alla företag är enligt förordningen
skyldiga att ha en förteckning som beskriver de olika sätt som man hanterar personuppgifter
på.
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om
du kontaktar oss via formuläret på hemsidan eller skickar e-post till oss. Dessa uppgifter
kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan.
De personuppgifter som du uppger för att använda våra parkeringstjänster eller larmcentral,
säkerhetstjänster används enbart för att möjliggöra tjänsten för dig och våra åtagande vid
hantering av ditt ärende.
Om du anmäler dig till ett nyhetsbrev kommer uppgifterna även att användas i samband
med hanteringen av utskick samt i marknadsföringssyften.
Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i
den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till
exempel bevakningstjänster, larmtjänster, parkeringstjänster eller säkerhetsplattformar.
Vilka lämnar vi ut personuppgifter till? Vi delar endast personuppgifter med andra aktörer
när det behövs för ett speciﬁcerat ändamål. I ﬂera fall anlitar vi själva underleverantörer,
dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden. Det
innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för våra ändamål, det får inte använda
dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter.

Dessa typer av underleverantörer kan vara t.ex. underleverantörer för fakturering och
leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd, för fakturering och för bokföring.
I vissa fall kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra externa parter
som inte är våra biträden, utan som själva har ett eget ändamål och ansvar för sin hantering
av personuppgifterna. Detta kan ske i följande fall: Utlämnande till myndighet (polisen,
skatteverket eller andra myndigheter) för det fall lag kräver att vi gör det. Vi lämnar inte ut
personuppgifter till annonsörer och vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till externa
parter.
Vår webbplatsadress är: www.ipsecurity.se
Kommentarer lokalt lagrade uppgifter skyddas fysiskt i larmade lokaler och i datorer med
inloggningsskydd, antivirusprogram och uppdaterade programvaror. Trådlös överföring av
data är krypterad.
Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt
få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.
Personuppgiftsansvarig och kontaktperson är Jonas Blomkvist.
För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan
ber vi dig kontakta info@ipsecurity.se eller kontakta oss på +46 433 732 00.
Personuppgiftspolicy / GDPR för IP Security Scandinavia Org nr: 559051-3809, IP Security
Sverige AB Org nr: 556521-8244 och IP Security Scandinavia Holding Ab Org nr: 556874-9153
är personuppgiftsansvarig. Laglig behandling av personuppgifter: IP Security stöder sig på
följande skäl till laglig behandling av personuppgifter
Rätt till information och att bli glömd, Enligt GDPR har du rätt att få ut information som ﬁnns
samlad om dig själv. Vill du ha denna information skriver du till info@ipsecurity.se.
Du har även rätt att få denna information om dig raderad.

IP Security Sverige AB
Org nr: 556521-8244

