
 
 

Integritetspolicy  
 

Behandling av personuppgifter på Hesselius Entreprenad AB 

 
Från den 25 maj 2018 gäller nya regler (EU:s allmänna dataskyddsförordning, 
GDPR), för hur företag får behandla personuppgifter. Vi vill genom denna 
integritetspolicy informera om hur vi på Hesselius Entreprenad AB behandlar 
personuppgifter. Att du som kund ska känna dig trygg med hur vi skyddar dina 
rättigheter och din integritet är viktigt för oss. 

 

Hesselius Entreprenad AB (org.nr 556188–6549) är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Exempel på 
personuppgifter som vi behandlar på grund av att du är kund hos oss är: 

 

• Namn 
• Adress 
• Personnummer 
• Telefonnummer 
• Mailadress 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter 

Hesselius Entreprenad AB behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja de 
åtaganden som finns i köpeavtalet. Personuppgifterna används därmed för att kunna 
ta emot en beställning, utföra leverans och för att kunna fakturera. Vi behöver även 
behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga förpliktelser enligt 
lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (tex bokföringslagen)  

 

Vilka delar vi personuppgifterna med 

I vissa fall delar vi dina personuppgifter med utomstående så som underleverantörer 
samt IT- och systemförvaltare. Utomstående som mottagit personuppgifter från 
Hesselius Entreprenad AB kallas i dessa fall personuppgiftsbiträde. Genom ett så 
kallat personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att behandlingen av dina 
personuppgifter uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

 



 
 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter 

Hesselius Entreprenad AB sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är 
nödvändigt för respektive ändamål. Vissa personuppgifter kommer att sparas i minst 
7år på grund av rättsliga förpliktelser. Detta gäller framförallt personuppgifter som 
ligger till grund för bokföring och beskattning. 

 

Vilka rättigheter har du 

Som registrerad hos Hesselius Entreprenad AB har du vissa rättigheter som du bör 
känna till. Bland annat finns möjligheten att en gång per år få ett registerutdrag på 
vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Om du bedömer att dina 
personuppgifter är felaktiga, missvisande eller ofullständiga har du även rätt att få 
dessa korrigerade.  

 

 

Har du frågor angående Hesselius Entreprenad AB:s behandling av personuppgifter 
får du gärna kontakta oss på tel. 0550-831 50. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Hesselius Entreprenad AB 


