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Så skyddar vi dina 
personuppgifter 
B&B Högtrycksteknik värdesätter våra kunders och anställdas integritet och gör allt för 

att säkerställa ett gott skydd vid behandling av personuppgifter. 

Som tjänsteleverantör och arbetsgivare lagrar vi och använder sådan information vi behöver 

för att sälja och utföra våra tjänster åt våra kunder med hög kvalitet och bibehållen 

effektivitet, på ett lagligt och lämpligt sätt. Vi använder även personuppgifter för att som 

arbetsgivare kunna fullgöra våra förpliktelser i anställnings- och kollektivavtal, krav från 

tillämpliga regler och lagar, samt för att kunna tillvarata våra legitima intressen som 

arbetsgivare. 

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket 

från och med maj 2018 innefattar dataskyddsförordningen (GDPR). 

B&B Högtrycksteknik AB, org.nr 556352-3959 (”B&B Högtrycksteknik”, ”vi”, ”oss”, 

”vår”) är personuppgiftsansvarig, och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter 

sker i enlighet med vad som anges nedan. Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor 

eller kommentarer som rör dina personuppgifter. Ring oss på 08-36 38 86, eller maila till 

privacy@bb-hogtryck.se. 

Dokumentet utgör vår integritetspolicy och uppdaterades 2018-05-24. 

Vilka uppgifter hanterar vi? 
För att kunna leverera de tjänster vi tillhandahåller kommer vi behöva hantera personuppgifter 

för exempelvis betalning, leverans av varor eller kundtjänstärenden. Vi behandlar bara de 

personuppgifter vi behöver för på bästa sätt möta dig som kund. Här kan du läsa mer om vilka 

uppgifter vi hanterar, och varför. 
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För att kunna hantera köp/beställning 

Hantering 

 Hantera köp/beställning/anbud/ 

bokning/ombokning via telefon, brev 

eller digitala kanaler 

 Aviseringar och bekräftelser för 

kommande arbete 

 Leverans av tjänst/produkt 

 Kontroll av adress 

 Planering av arbete 

Laglig grund 

 Fullgörande av köpeavtal eller 

tjänsteavtal 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

leverera tjänst eller produkt enligt din 

beställning) 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Företagsnamn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

 Personnummer 

 Betalningsinformation  

 Kreditupplysning från 

kreditupplysningsföretag 

 Betalningshistorik 

 Order- och leveransinformation 

(artiklar, antal, pris, rabatter, 

ordernummer, projektnummer eller 

annat ID-nummer) 

 Kartinformation 

 Övrig information som lämnas av dig, 

t.ex. tekniska förutsättningar eller 

krav på genomförande 

För att kunna hantera kundtjänstärende 

Hantering 

 Kommunicera och besvara 

förfrågningar som kommer in via 

telefon eller digital kanaler 

 Säkerställa din identitet 

Laglig grund 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

tillgodose ditt och vårt intresse av att 

hantera kundserviceäreneden) 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Företagsnamn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

 Korrespondens (e-post, samtal) 

 Order- och leveranshistorik (artiklar, 

antal, pris, rabatter, ordernummer, 

projektnummer eller annat ID-

nummer) 

 Övrig information som lämnas av dig, 

t.ex. tekniska förutsättningar eller 

krav på genomförande 
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För att ge dig relevant information 

Hantering 

 Hantera önskemål om att motta 

löpande information om vår 

verksamhet 

Laglig grund 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

tillgodose ditt och vårt intresse av att 

motta relevant information från oss) 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Företagsnamn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

För att förbättra våra tjänster 

Hantering 

 För att förbättra våra tjänster 

 Underlag för att förbättra 

logistikflöden 

 Underlag för att utveckla företagets 

tjänsteerbjudande 

 Underlag för att förbättra IT-system 

som vi använder 

 Hur våra webbsidor och digitala 

kanalera används 

Laglig grund 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

tillgodose ditt och vårt intresse av 

kontinuerligt förbättra våra tjänster, 

produkter och tillgänglighet) 

Typer av personuppgifter 

 Användargenererad data, t.ex. klick 

och besökshistorik 

 Ålder 

 Ort 

 Teknisk data rörande enheter som 

besökare använder på vår hemsida 

(t.ex. IP-adress, 

webbläsarinställningar, tidzon, 

operativsystem, skärmupplösning och 

plattform) 

För att marknadsföra våra tjänster och produkter 

Hantering 

 Skicka direktmarknadsföring via 

digitala kanaler och brev för att 

marknadsföra våra produkter och 

tjänster baserat på dina behov t.ex. för 

att påminna om åtgärder för 

ledningsunderhåll 

 Hantering av webbsidor och andra 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Företagsnamn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

 Kundsegment 

 Order- och leveranshistorik (artiklar, 

antal, pris, rabatter, ordernummer, 

projektnummer eller annat ID-
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digitala kanaler 

Laglig grund 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

tillgodose ditt och vårt intresse av att 

vara din tjänsteleverantör av 

saneringstjänster, slamtömning och 

ledningsunderhåll i fastighet och 

mark) 

 Du som kund har rätt att avsäga dig 

direktmarknadsföring. Vill du inte att 

vi behandlar dina personuppgifter för 

direktmarknadsföringsändamål så kan 

du anmäla det till oss. 

nummer) 

 

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser 

Hantering 

 Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt 

krav i lagar, domar eller 

myndighetsbeslut. Sådana krav kan 

avse produkt- och tjänsteansvar, 

säkerhet så som framtagande av 

kommunikation och information till 

kunder och allmänheten vid 

hälsovådlig fara, eller i den mån det 

krävs av bokföringslagen eller 

penningtvättlagen 

Laglig grund 

 Rättslig förpliktelse 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Företagsnamn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

 Personnummer 

 Korrespondens 

 Order- och leveranshistorik (artiklar, 

antal, pris, rabatter, ordernummer, 

projektnummer eller annat ID-

nummer) 
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Hantera rekryteringsprocess 

Hantering 

 Registrering av ansökande 

 Ta emot CV och personligt brev 

 Urval av kandidater 

Laglig grund 

 Berättigat intresse (behandlingen 

nödvändig för att vi skall kunna 

genomföra en rekryteringsprocess) 

Typer av personuppgifter 

 Namn 

 Kontaktuppgifter (adress, e-post, 

telefonnummer) 

 CV 

 Personligt brev 

 Korrespondens 

Cookies 

Cookies är en textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en 

hemsida. Den hjälper oss att känna igen din enhet nästa gång du besöker vår hemsida. Vi 

använder både s.k. sessionscookies (löper ut när webbläsare stängs) och beständiga cookies. 

De används till att förbättra vår hemsida (för webbplatsstatistik använder vi Google 

Analytics), samt för att förbättra och marknadsföra våra tjänster via Google Adwords. Du kan 

konfigurera din webbläsare så att den tar bort cookies som sparas på din enhet – för att göra 

detta ber vi dig konsultera leverantören av webbläsaren. 

Hur dina uppgifter kommer att samlas in och behandlas 
Merparten av de uppgifter vi samlar in lämnar du själv, men vid behov kan vi behöva samla in 

och behandla information om dig från externa källor. Det sker alltid ansvarsfullt och med stor 

integritet, exempelvis när vi behöver göra en kreditupplysning eller för att vara säkra på att 

den adress du angivit stämmer. Vi lagrar dina uppgifter i de IT-system som vi har valt. Vi 

väljer våra leverantörer med stor omsorg och med hänsyn till din integritet. Exempel på 

system och leverantörer: 

 Moln- och servertjänster från Microsoft (Azure, Office 365) 

 Affärssystem från Unikum (Pyramid) 

 Lönehantering från Kontek 

 Webbanalys från Google (Analytics och Adwords) 

Hur dina uppgifter kommer att delas 
Personuppgifter kan delas med andra mottagare där det anses vara legitimt för att uppfylla 

våra rättsliga krav eller för att kunna utföra vår verksamhet. Vi kommer aldrig att sälja dina 

personuppgifter till en tredje part om du inte godkänt det. 

 Personer som arbetar hos oss för att de skall kunna utföra sina jobb 

 Företag inom den företagsgrupp B&B Högtrycksteknik AB ingår i 
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 Leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer har 

bara rätt att använda dina uppgifter för att tillhandahålla oss sina tjänster, eller om det 

krävs för att fullgöra rättsliga förpliktelser 

 Myndigheter så som skattemyndigheten, tillsynsmyndigheter, försäkringskassan 

 Juridiska biträden som givits befogenhet 

Så länge sparas dina uppgifter 
Vi sparar dina personuppgifter så länge dessa behövs för att uppfylla ändamålet som 

uppgifterna samlades in för. Hur länge detta är beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. 

Vi går regelbundet igenom behovet, med hänsyn taget till de lagkrav som är tillämpliga. 

Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke kommer att raderas när du 

återkallar samtycke eller när ändamålet som du samtyckte till har uppfyllts. 

Personuppgifter sparas längre om det krävs enligt lag, till exempel bokförings- och 

skattelagstiftning, men även om det är nödvändigt att behålla dessa för att försvara våra legala 

rättigheter och legitima intressen. 

Förändringar i integritetspolicyn 
Denna integritetspolicy kan behöva uppdateras för att återspegla förändringar i vår 

verksamhet. Du kommer att bli informerad om några betydelsefulla ändringar görs, men vi 

rekommenderar även att du läser denna policy med jämna mellanrum för att säkerställa att du 

är medveten om de senaste ändringarna. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, och om du anser att någon av dessa är 

uppgifter är bristfällig, ofullständig eller felaktig har du rätt att få den rättad. Under vissa 

omständigheter har du även rätt att få personuppgifter raderade eller flyttade, invända mot 

eller begränsa vår användning av dessa. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke 

beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter där behandling av dessa har laglig 

grund i införskaffande av samtycke.  


