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Integritetspolicy – Wallhamn AB
Din integritet är viktig för oss. Vår policy för behandling av personuppgifter beskriver vilka uppgifter
vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt
hur du kan ta kontakt med oss.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Wallhamn AB, kontaktperson är bolagets VD.
Kontaktinformation:
Wallhamn AB
Torbjörn Wedebrand: 0304–679900
Vallhamns Hamn
471 93 Kållekärr
Torbjorn.wedebrand@wallhamn.com

Vad är en personuppgift?
Allt som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet
personuppgifter. Det kan exempel vara namn och personnummer, men även e-postadresser eller
bilder är personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i
Dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter samlas in om dig och varför?
Vi behöver kunna identifiera att Du verkligen är Du för att kunna hantera ärenden. Det kan exempel
vara när du har ett avtal med Wallhamn AB. I de fallen får Wallhamn AB hantera dina personuppgifter
för att fullfölja avtalet. Vidare kan vi behöva samla in dina personuppgifter när du söker arbete hos
oss, när vi ska betala ut lön eller när du inpasserar i hamnområdet. Vi kommer inte att behandla dina
personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter:
•
•
•
•
•
•

Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett
eller flera specifika ändamål.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för
att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingår.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den
personuppgiftsansvarige.
Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för
den registrerade eller för en annan fysisk person.
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i
den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en
tredje parts berättigande intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande
rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
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Delning och överföring av personuppgifter
Wallhamn AB kan enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (exempel
Polisen och Skatteverket).

Lagring av personuppgifter
All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär att personuppgifter
inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
behandlingen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära uppgifter om vilka personuppgifter vi behandlar som berör dig. Vi kommer på
din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa
behandlingen av sådana uppgifter.

Rätt till tillgång
Om du vill få mer kunskap om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du begära ett registerutdrag
över vilka personuppgifter vi behandlar som berör dig. Vid en sådan begäran är det möjligt att vi
behöver få in mer uppgifter för att säkerställa att rätt person får informationen.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära rättelse av dina uppgifter vid felaktigheter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
•
•
•
•
•

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de har samlats in eller behandlats.
Vid återkallat samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas
berättigat intresse från Wallhamn AB som väger tyngre.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering exempel ifall
uppgifternas omfattas av rättsliga förpliktelser.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du
har personliga skäl som rör situationen. Det gäller dock inte om vi har ett avgörande berättigande skäl
för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande
av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har
lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
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Hantering av personnummer
Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet. I det fall
det är tillräckligt använder vi istället ditt kundnummer/anställningsnummer.

Klagomål
Du som medarbetare eller privatperson har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Personuppgiftsincident
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring,
förlust samt förändring eller åtkomst av personuppgifter. En anmälan ska göras till
integritetsmyndigheten (IMY) om personuppgiftsincidenten bedöms medföra en risk för fysiska
personers fri- och rättigheter. Anmälan görs via e-tjänst www.integritetsmyndigheten.se inom 72 tim
från upptäckt.

Ändringar i policyn
Wallhamn förbehåller sig rätten att ändra denna policy efter behov, ett sådant exempel kan vara vid
ändringar av lagar och förordningar. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kan du alltid hitta
på vår hemsida www.wallhamn.com

Wallhamn AB
2022-04-21
Torbjörn Wedebrand
VD

