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INTEGRITETSPOLICY SÖLLSCHER
LANTMÄTERIKONSULT AB
I detta dokument redovisas hur Söllscher Lantmäterikonsult AB samlar in och
behandlar personuppgifter. Vi beskriver också rättigheter för den enskilda
gentemot oss. Söllscher Lantmäterikonsult AB (559020-9846) är
personuppgiftsansvarig för verksamheten. Vår utgångspunkt i all behandling av
personuppgifter är att följa gällande lagstiftning och vår strävan är att, utöver
gällande lagstiftning, alltid agera med respekt för den enskildes integritet. Den
som önskar komma i kontakt med oss med frågor eller önskemål rörande sina
personuppgifter kan skicka ett mail till info@sollscherlantmateri.se.
Gällande version av den här integritetspolicyn publiceras på vår hemsida,
www.sollscherlantmateri.se.
Vilka personuppgifter som behandlas
Söllscher Lantmäterikonsult är ett konsultföretag inom lantmäteriområdet.
Våra uppdragsgivare finns inom alla samhällets sektorer. I våra uppdrag ingår
ofta att själv söka upp och upprätta avtal med enskilda. Vi behandlar endast de
personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra våra uppdrag eller för att
följa gällande lagstiftning. Dessa innefattar:


Namn



Personnummer



Adress



E-postadress



Telefonnummer



Fastighetsbeteckningar



Bankkontonummer



Civilstånd

Om det behövs i vissa speciella fall kan andra personuppgifter också komma
att samlas in.
Ändamål för att behandla personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter endast i de fall vi har laglig grund för det.
Våra huvudsakliga ändamål med att behandla personuppgifter är att kontakta
personer för att förhandla om avtal, samt om förhandlingen faller väl ut att
upprätta dessa avtal. Utöver dessa två ändamål kan vi även behöva behandla
personuppgifter för att samla in bakgrundsinformation i våra uppdrag.
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Hantering av personuppgifter
Insamlade personuppgifter kan komma att delas med våra uppdragsgivare och
leverantörer, om det krävs för att uppfylla våra avtal med dessa eller för andra
syften som framgår i denna policy. Vi kan också komma att lämna ut
insamlade personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag,
eller för att underlätta myndighetens arbete i ärenden berörande oss eller tredje
part. Insamlade personuppgifter som är enkelt och allmänt åtkomliga via
Internet kan komma att lämnas ut till externa parter. I övrigt delar vi inte med
oss av insamlade personuppgifter till externa parter, om vi inte är skyldiga till
det enligt lag.
Personuppgifter som vi har samlat in och sparat raderas 15 år efter slutfört
uppdrag. Konversationer som inte leder till uppdrag raderas också efter 15 år.
All vår behandling av personuppgifter sker inom EU/EES. Personuppgifter kan
dock komma att behandlas i land utanför EU/EES av våra leverantörer.
Den enskildes rättigheter
Den enskilde som har fått personuppgifter sparade av oss har följande
rättigheter.


Rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har sparat. Den enskilde
kan kostnadsfritt få en kopia på alla personuppgifter om den enskilde
som vi har sparat.



Rätt till ändring av de personuppgifter vi har sparat. Den enskilde har
rätt att ändra felaktig eller ofullständig information som vi har sparat
om den enskilde.



Rätt till radering av de personuppgifter vi har sparat. Den enskilde har
rätt att begära att personuppgifter vi har sparat om den enskilde ska
raderas. I den mån det behövs för att vi ska uppfylla gällande
lagstiftning eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter kan vi
komma att neka att uppgifterna raderas till dess att behovet att spara
uppgifterna inte längre finns.

Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndighet i frågor gällande hantering av personuppgifter är
Datainspektionen. Dit kan den enskilde vända sig med klagomål på vår
hantering av personuppgifter.
Kontaktuppgifter
Den som vill komma i kontakt med oss med frågor rörande vår hantering av
personuppgifter kan kontakta oss på telefon 046-37 33 70 eller på mail
info@sollscherlantmateri.se.
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