
 
  

INTEGRITETSPOLICY 
LH Ingenjörsbyrå AB 

Sofie Johansson 
sj@lhab.se 

Sammanfattning 
Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att anförtro dina 

personuppgifter till oss. Denna policy beskriver LH Ingenjörsbyrås behandling av dina 
personuppgifter. All vår insamling av personuppgifter sker inom ramen för gällande 

lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 
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1 INLEDNING 
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. 
Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för LH 
Ingenjörsbyrå AB som ansvarar för att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet 
med tillämplig dataskyddslagstiftning. 
 
Denna integritetspolicy beskriver LH Ingenjörsbyrås behandling av personuppgifter. Vi ber dig att 
noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss. 

2 OMFATTNING 
Integritetspolicyn är tillämplig på personer som är arbetssökande, anställda, kunder, leverantörer och 
andra intressenter. Olika kapitel kommer att vara relevanta för dig beroende på din relation till LH 
Ingenjörsbyrå AB. 
 
Denna Integritetspolicy reglerar hur LH Ingenjörsbyrå AB samlar in och behandlar personuppgifter för 
arbetssökande och anställda ("Befattningen") samt för vårt tjänsteutbud och annan därmed förenlig 
verksamhet ("Tjänsten"). Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de 
parter som LH Ingenjörsbyrå AB har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder. 

3 ANSVAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER 
LH Ingenjörsbyrå AB med organisationsnummer 556311-0435 och adress Backstigen 10, 598 31 
Vimmerby, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter 
och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Kontaktperson 
avseende personuppgiftshantering är sj@lhab.se. 

4 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS? 
Vilka personuppgifter som behandlas beskrivs nedan och beror på din relation till LH Ingenjörsbyrå 
AB. 

4.1 Arbetssökande 
De personuppgifter LH Ingenjörsbyrå AB behandlar om dig som arbetssökande utgår från de 
uppgifter du själv lämnar till LH Ingenjörsbyrå AB via post eller genom kontaktvägen info@lhab.se. 
Känsliga uppgifter och uppgifter som saknar relevans för rekryteringen ska ej lämnas. Du som 
arbetssökande ansvarar för att informera eventuella referenser att deras personuppgifter lämnas ut till 
LH Ingenjörsbyrå AB. 
 
I samband med att du skickar in din ansökan så godkänner du LH Ingenjörsbyrås integritetspolicy och 
samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Länk till integritetspolicyn återfinns i 
rekryteringsannonsen. 

4.2 Anställda och inhyrda konsulter 
Inhyrda konsulters personuppgifter behandlas på samma sätt som anställdas och ska ha samma 
rättigheter som anställda vad gäller integritetsskydd. 

mailto:sj@lhab.se
mailto:info@lhab.se
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De personuppgifter vi kommer att behandla om dig framgår av Förteckning över personuppgifter 
(bilaga 1). Förteckningen innehåller en detaljerad lista över vilka personuppgifter som förekommer 
inom de olika kategorierna, vid vilka tillfällen och vilken laglig grund behandlingen baseras på.  
 
Generellt hanterar LH Ingenjörsbyrå AB inga känsliga uppgifter men kan vid särskilda händelser 
behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan 
till exempel behöva behandlas för att LH Ingenjörsbyrå AB ska kunna uppfylla sina skyldigheter som 
arbetsgivare. 

4.3 Kunder 
Vi värnar även om våra kunders integritet och behandlar bara de uppgifter som är nödvändiga för att 
upprätthålla vår relation. För kunder registreras förutom företagets uppgifter enbart namn, efternamn, 
yrkesroll, e-post och telefonnummer till referenspersoner. Inga andra personuppgifter behandlas 
angående våra kunder. 

4.4 Leverantörer 
Vi värnar även om våra leverantörers integritet och behandlar bara de uppgifter som är nödvändiga 
för att upprätthålla vår relation. För leverantörer registreras förutom företagets uppgifter enbart namn, 
efternamn, e-post och telefonnummer till referenspersoner. Inga andra personuppgifter behandlas 
angående våra leverantörer. 

5 ÄNDAMÅL – VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER? 
Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. 
Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Befattningen. LH 
Ingenjörsbyrå AB behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är 
nödvändig för Befattningen/Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller 
även känsliga personuppgifter. 
 
LH Ingenjörsbyrå AB behandlar arbetssökandes och anställdas personuppgifter för att kunna: 

a) tillhandahålla Tjänsten till LH Ingenjörsbyrås kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en del 
av Befattningen 

b) administrera vår relation till dig 
c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och 

reklamationsärenden mot dig eller LH Ingenjörsbyrås kunder och leverantörer 
 
LH Ingenjörsbyrå AB behandlar kunders och leverantörers personuppgifter för att kunna: 

a) tillhandahålla Tjänsten till dig som kund och upprätthålla ett gott samarbete 
b) fakturera och administrera våra tjänster 
c) köpa in produkter och tjänster till vår verksamhet 
d) boka och ta emot kund- och leverantörsbesök 

6 PÅ VILKEN LAGLIG GRUND? 
Fullgörande av avtal där den registrerade är part. Insamlingen av dina uppgifter krävs för att vi ska 
kunna fullgöra våra åtaganden enligt anställningsavtal/köpeavtal/tjänsteavtal. Om uppgifterna inte 
lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig Befattningen/Tjänsten. 
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Rättslig förpliktelse. I vissa fall kan LH Ingenjörsbyrå AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina 
personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att 
kunna uppfylla bokföringslagens krav. 
 
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av 
att t ex kunna kontakta närmast anhörig i akuta situationer. (Det är ditt ansvar att informera de 
personer vars personuppgifter du lämnar att du tänker dela uppgifterna med oss.) 

Samtycke. I vissa fall krävs ett samtycke av dig för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Det 
gäller till exempel vid rekryteringsärenden. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen 
raderas då snarast och senast inom 6 månader. 

7 VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED? 
Inom ramen för Befattningen och Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till kunder, 
leverantörer, underleverantörer, och samarbetspartners till LH Ingenjörsbyrå AB om det är nödvändigt 
för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. 
 
LH Ingenjörsbyrå AB kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom LH 
Ingenjörsbyrås leverantörer för vår verksamhet, till exempel löneadministration och försäkringar. Se 
fullständig översikt av leverantörer i bilaga 1. Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande 
behandlingen av dina personuppgifter vilket framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet som finns med 
respektive leverantör. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för 
de ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi samlat in informationen. 
 
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga 
(se bilaga 1). Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr 
hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett 
företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy. 
 
Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut 
eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. 

8 HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER? 
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess 
behandling (för detaljerad information se bilaga 1).  
 
LH Ingenjörsbyrå AB kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör: 

a) uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, tills anställningsprocessen är 
avslutad 

b) anställningsavtal, under hela anställningsperioden och därefter i upp till tio (10) år 
c) uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, 

kontrolluppgifter, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter upp till tio (10) 
år 
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d) kunduppgifter, vi sparar grundläggande uppgifter om uppdragsgivare i 10 år, dvs tills 
ansvarstiden enligt ABK09 har upphört 

e) leverantörsuppgifter, så länge det finns en leverantörsrelation och därefter upp till ett (1) år 
efter avslutad leverantörsrelation 

9 HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
LH Ingenjörsbyrå AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda 
personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att 
säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av 
datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt 
branschstandard. 

10 DINA RÄTTIGHETER 
Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga 
med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker. 
 
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan 
ställd till LH Ingenjörsbyrå AB på adressen nedan (under "Kontaktuppgifter") få besked om vilka 
personuppgifter som LH Ingenjörsbyrå AB behandlar om dig samt information om omfattningen och 
syftet med sådan behandling, ett så kallat Registerutdrag. 
 
Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det 
ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina 
personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den 
behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.  
 
Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. För att uppdatera personuppgifter 
som vi behandlar om dig, kontakta oss på e-postadressen nedan (under ”Kontaktuppgifter”). 

11 KLAGOMÅL 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss 
på LH Ingenjörsbyrå AB. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning, och 
den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till 
Datainspektionen. 
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12 KONTAKTUPPGIFTER 
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla 
samtycke, m.m. är du välkommen att kontakta oss på: 
 

LH Ingenjörsbyrå AB 
Rönnbärsgatan 4 
598 37 Vimmerby 

 
Tel.nr: 010 – 480 83 00 
E-post: info@lhab.se 

13 HÄNVISNING TILL ANDRA DOKUMENT 
 

Dokument namn Dokument nr. 

Bilaga 1, Integritetspolicy - förteckningar VR-02-002 

  

 


