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SafeLine integritetspolicy – i enlighet med GDPR 
 

Uppdaterad 2018-05-23  

 
SafeLine Sweden AB har antagit följande integritetspolicy i egenskap av 
personuppgiftsansvarig för kunders/leverantörers personuppgifter. Denna 
integritetspolicy ger information om insamling, behandling, lagring och delning av 
personuppgifter avseende individuellt identifierbara kunder/leverantörer. Detta 
inkluderar nuvarande, tidigare och kommande kunder/leverantörer. Särskilda 
hanteringsmallar och riktlinjer kan också förekomma.  
 
Utöver denna integritetspolicy kan nationella lagar och förordningar i länder där 
SafeLine bedriver verksamhet kräva att behandlingen av kunder/leverantörers 
personuppgifter sker på annat sätt än det som anges här. I sådana fall förväntas 
enheter agera i enlighet med de bestämmelser som gäller för deras verksamheter 
utöver denna personuppgiftspolicy. Tvingande lagar och förordningar på platser 
där SafeLine bedriver verksamhet måste alltid följas och har företräde vid konflikt 
eller avvikelse från denna integritetspolicy.  
 

1. Personuppgifter om kunder/leverantörer som SafeLine 
behandlar 

SafeLine kan komma att behandla följande personuppgifter om våra kunder 
och leverantörer. 

Personuppgifter kan samlas vid påbörjade kund-/leverantör- och löpande 
under kund-/leverantör-samarbetet. Detta gäller grundläggande 
personuppgifter: namn, arbetstelefonnummer, adress till arbetsplats, e-
postadress till arbete, organisationsnummer, bank- och kontouppgifter till 
företaget, samt likvärdiga övriga grundläggande uppgifter.  

 

2. Ändamål med behandling av kunden/leverantörers 
personuppgifter 

SafeLine kan komma att samla in och behandla kunder/leverantörers 
personuppgifter för bl.a. men ej endast följande ändamål (förteckningen avser 
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att ge en bild över SafeLines behov av att behandla kunder/leverantörers 
personuppgifter): 

• Administration och hantering av kunder/leverantörer, upprätthållande av 
kund-/leverantörsregister  

• Intern arbetsledning, planering, hantering av arbetsstyrkan, 
projektbemanning, resursallokering, behov av och tillgång till olika resurser  

• Förse anställda med tillgång till bolagsinterna informationssystem och 
andra resurser, understödja säker, trygg och effektiv användning av interna 
informationskanaler som e-post och andra internet- eller telefonibaserade 
tjänster, säkerställa att affärskritisk information och SafeLines övriga 
tillgångar är säkra och skyddade  

• Finansiell planering, rapportering, upprättande av budget och analys  
• Följa upp tillämpning av interna policys och andra bestämmelser, skydda 

SafeLines egendom såväl fysiska som immateriella rättigheter, förebygga 
bedrägerier och andra olagliga aktiviteter  

• Hantera arbetsrelaterade tvister och klagomål, t.ex. ersättningskrav, samt 
agera i enlighet med andra tillämpliga rättsliga förpliktelser som bolaget 
kan ha genom arbetstagarens anställning vid bolaget 

 

3. Den rättsliga grunden för behandlingen 
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande 
av kund/leverantörsavtalet. Den rättsliga grunden utgörs även av att 
SafeLine till följd av lag eller andra bestämmelser är förpliktade att behandla 
personuppgifter på visst sätt, t.ex. i förhållande till redovisningsbolag. Den 
rättsliga grunden kan även utgöras av att bolaget efter en intresseavvägning 
har rätt att utföra behandlingen. Därutöver kan SafeLine komma att 
behandla personuppgifter med stöd av kunder/leverantörers särskilda 
samtycke. Om behandlingen krävs för att fullgöra ett avtal eller en rättslig 
förpliktelse kan kunder/leverantörer inte motsätta sig behandlingen. Om 
behandlingen sker efter en intresseavvägning prövas en invändning mot 
behandlingen i det enskilda fallet. 
 
 

4.  Hur används cookies och hur analyseras dessa?  
Vi använder oss av cookies för att kunna utvärdera besöksstatistik och 
förbättra navigation och innehåll; t.ex. för att spara kundspecifik information 
för inloggade kunder. SafeLine använder webbanalysverktyget Google 
Analytics i syfte att förstå och tolka användarbeteenden och därefter sträva 
efter att förhöja användarnas upplevelse av webbplatsen.  
 



                                                                                                                                     Your partner in lift safety 
 

Antennvägen 10, 13548 Tyresö, Sweden 
+46 (0)8-447 79 32, www.safeline-group.com 

 
5. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring? 

SafeLine använder sig av direktmarknadsföring för att kunna skicka ut 
nyhetsbrev för att ge dig information om nyheter. Det enda informationen 
som sparas är mailadressen som nyhetsbrevet ska skickas till. Dessa 
nyhetsbrev kan mottagare välja samt reglera om/hur de vill ta emot. 
 

 

6. Lagrings- och gallringstider för personuppgifter 
SafeLine kommer att behandla och lagra personuppgifter under så lång tid 
som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna 
insamlats för. Vissa personuppgifter kommer att raderas i samband med 
samarbetet avslutas. Andra personuppgifter kommer att lagras under en 
längre tid eftersom det finns en rättslig förpliktelse för SafeLine att behålla 
personuppgifterna, t.ex. bokföringslagen, eller att SafeLine behöver 
uppgifterna för att tillvarata sina rättigheter. Efterhand som möjligheterna att 
rikta krav mot SafeLine löper ut (preskription) kommer uppgifterna att 
gallras ut.  
 

 

7. Kunder/leverantörers rättigheter 
Våra kunder/leverantörer har bl.a. rätt att få tillgång till sina personuppgifter, 
kräva rättelse av personuppgifter, motsätta sig behandling av 
personuppgifter, kräva att behandling av personuppgifter begränsas eller 
kräva radering av sina personuppgifter som behandlas av SafeLine i enlighet 
med de rättigheter som följer av lagstiftning om dataskydd. Dessa 
rättigheter kan begränsas av andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen 
eller om ett sådant krav skulle vara olämpligt i ett enskilt fall. Ni som 
kund/leverantör har rätt att återkalla samtycke som lämnats för viss 
behandling av personuppgifter. Ärenden/frågor som rör hantering av 
personuppgifter kan du maila till gdpr@safeline.se. 
 

 

8. Ändringar av integritetspolicy 
SafeLine kan komma att göra ändringar av denna Integritetspolicy. Överst 
på förstasidan framgår när ändringar i personuppgiftspolicyn senast 
gjordes. Om mera ingripande förändringar sker kommer 
kunder/leverantörer att informeras särskilt.  
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9.  Kontaktuppgifter 
SafeLine Sweden AB, med org. nr. 556513–0712 och adress Antennvägen 
10 i Tyresö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 
personuppgifter. Detta innebär att SafeLine Sweden AB ansvarar för att dina 
personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. Har du några frågor som rör hantering av 
personuppgifter kan du maila till gdpr@safeline.se. 

 

 

 

 

 


