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PERSONUPPGIFTSBEHANDLING FÖR ANHÖRIGA TILL ANSTÄLLDA HOS IP 
INDUSTRIPARTNER AB 

Du får den här informationen eftersom någon av våra anställda uppgett dig som anhörig 
eller närstående. I den här informationen kan du läsa om hur vi behandlar dina 
personuppgifter.  

Vart vänder du dig om du har frågor? 

IP Industripartner AB, org. nr 556368-0643, är personuppgiftsansvarig. 

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att 
kontakta oss på 016-51 52 50 eller dataskydd@industripartner.se. 

Vilka uppgifter har vi om dig och varför? 

För att kunna kontakta dig vid händelse av en olycka har den anställde lämnat följande 
uppgifter om dig: 

 namn; 

 relation till den anställde; 

 telefonnummer (arbete/hem); 

 mobilnummer; 

 bostadsort; och 

 ev. annan upplysning som lämnats av den anställde. 

Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna meddela 
närstående eller anhöriga vid händelse av en olycka. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som den anställde arbetar hos oss på IP 
Industripartner AB eller till dess att du ber oss att radera dina uppgifter. 

Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi använder oss av en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina 
personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering i 
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sådana åtgärder inbegriper, men är inte 
begränsade till, skalskydd, ärendehanteringssystem, kryptering, 
behörighetsbegränsningar, policys m.m. 

Vilka länder överför vi dina personuppgifter till? 

Vi behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES. 

Vilka rättigheter har du gällande dina personuppgifter? 

Rätt till tillgång (”registerutdrag”) 

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så 
fall få tillgång till personuppgifterna. Du får då ett utdrag med främst följande information: 
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ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, 
lagringsperioder och varifrån informationen kommer. 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt 
att, när det är lämpligt, komplettera ofullständiga personuppgifter.  

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) 

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade (om: 
behandlingen inte längre är nödvändig, du återkallar ditt samtycke, det saknas berättigade 
skäl efter din invändning, behandlingen sker på ett olagligt sätt, radering krävs på grund 
av en rättslig förpliktelse eller personuppgifterna samlats in med erbjudande av 
onlinetjänster). 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (ex. direkt marknadsföring) 

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har 
du rätt göra en invändning mot behandlingen.  

Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan antingen påvisa 
tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, 
rättigheter och friheter; eller behöver uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar 
av rättsliga anspråk. 

Rätt till begränsning 

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (om: du bestrider 
uppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för 
radering, du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller du har invänt mot 
behandlingen och inväntar en kontroll). 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format. 
Rättigheten gäller sådana uppgifter som behandlas automatiskt och med stöd av ett avtal 
(med dig) eller ditt samtycke. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till 
en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. 

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in 
klagomål till Datainspektionen som är den svenska tillsynsmyndigheten (som från och 
med 1 januari 2021 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)). Du har även rätt 
att vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 


