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Denna policy skapades av och för
organisationens behandling av personuppgifter.
”Organisationen” är personuppgiftsansvarig.
Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som
direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person (som är i livet) räknas enligt
personuppgiftslagen som personuppgift.
Syfte och mål
Organisationen ska säkerställa att kunders,
samarbetspartners och interna resursers
personuppgifter hanteras i enlighet med
ändamålet med behandlingen.
Omfattning
Denna policy och tillhörande dokument omfattar
de bestämmelser, processer och rutiner som ska
gälla för all behandling av personuppgifter inom
organisationen – strukturerade som
ostrukturerade.
Hantering av personuppgifter regleras i företagets
rutiner för GDPR.
Personuppgiftsombud har utsetts och utövar
samordning och tillsyn i och för behandling av
personuppgifter.
Organisationens behandling av personuppgifter
uppfyller krav från gällande lagar, förordningar
och föreskrifter.
Organisationens arbete med behandling av
personuppgifter omfattar att
•

Planera och avtala om och för behandling av
personuppgifter.

•

Informera om ändamålet med behandling av
personuppgifter.

•

Genomföra analyser som resulterar i val av
metoder och nivåer av skydd för behandling av
personuppgifter.
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This policy was created by and for the
organization's processing of personal data.
"Organization" is the person responsible for
personal data.
Data regardless of the form, interface or
environment that can be attributed directly or
indirectly to a physical person (who is in life) is
regarded as personal data in accordance with the
Personal Data Act.
Purpose and goal
The organization shall ensure that personal data
of customers, partners and internal resources are
managed in accordance with the purpose of the
processing.
Proportion
This policy and accompanying documents include
the regulations, processes and procedures that
apply to all processing of personal data within the
organization - structured as unstructured.
Handling of personal data is governed by the
company's procedures for GDPR.
Personal data representative has been appointed
and exercises coordination and supervision in
and for processing personal data.
The organization's processing of personal data
complies with applicable laws, regulations and
directives.
The organization's processing of personal
data includes:
• Planning and agreeing on and processing
personal data.
• Inform about the purpose of processing
personal data.
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•

Utbilda personal inom personuppgiftshantering
för att behandla uppgifter korrekt och för att
aktivt delta, utveckla och förbättra processen i
företaget.

•

Kontrollera, följa upp, bedriva analys och
kvalitetssäkring för att övertid säkerställa att
ändamålet med behandling av personuppgifter
uppfylls.
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• Perform analyzes that result in the selection of
methods and levels of protection for processing
personal data.
• Educate employees in personal data
management, in order to process data correctly
and actively participate, develop and improve the
business process.
• Check, follow up, conduct analysis and quality
assurance in order to overtime ensure that the
purpose of processing personal data is met.

