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Personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation.) 

Vi vill att du som är i kontakt med oss ska känna dig trygg med att vi behandlar dina 
personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt  

En personuppgift är en uppgift/information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt 
levande person. Exempel på personuppgifter är: 

• namn, adress och andra kontaktuppgifter 

• personnummer 

• bilder och ljudupptagningar 

Vilka uppgifter vi hanterar gällande dig beror på vilket slags samarbete vi har  

Så skyddar vi dina uppgifter 

Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att 
behandlingen sker enligt gällande lag. 

När du kontaktar oss via e-post, lämnar en synpunkt, ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av 
våra tjänster, innebär det att du ger oss ditt medgivande till oss. Det kan då vara namn, e-postadress, 
telefonnummer, personnummer, adress, språk, bilder och kontonummer. Om du inte vill att vi sparar dina 
uppgifter ber vi dig meddela oss det.  

Så använder vi dina uppgifter 

Enligt GDPR har vi rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig. Ibland 
kan vi behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. 

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. I de fall du lämnar ditt samtycke 
kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Vi sparar dina personuppgifter i enlighet 
med de gallringsbeslut som gäller för handlingar inom verksamheten samt allmänna lagar och regler. 
 
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av oss för bland annat följande ändamål: 

• fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och/eller uppdragstagare 

• erbjuda god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster 

• erbjuda, hantera och administrera uppdrag 

• för att erbjuda behörighet till TSR Online och TAQS Mobile 

• för undersökningar, statistik och analysändamål 

• för att hantera och administrera dina frågor och synpunkter 

• för att kommunicera med dig i syften som är kopplade till våra tjänster. 

Dessa har tillgång till dina uppgifter 

Dina personuppgifter används av oss och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra 
bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut 
eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina 
personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska 
vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta för att vi 
ska vara säkra på att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 


