
Information om behandling
av personuppgifter

Backer BHV AB, org. nr. 556053-0569 (“Backer”) behandlar dina uppgifter i samband med 
tjänster som Backer tillhandahåller till dig. Vi värnar om din integritet och vill därför ge infor-
mation om hur vi behandlar dina uppgifter.  

Backer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Du kan kontakta oss 
genom vårt kontaktformulär.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGAR
KONTAKTPERSONER HOS KUNDER, LEVERANTÖRER & TREDJE PART

ÄNDAMÅL & LAGLIG GRUND BEHANDLINGAR KATEGORIER AV UPPGIFTER

Vi behandlar dina uppgifter 
för att ta kontakt och kor-
respondera med dig i egen-
skap av att vara en kontakt-
person på ett bolag. Den 
rättsliga grunden för be-
handlingen är vårt berätti-
gade intresse som består av 
att skapa effektiva samarbe-
ten i affärssammanhang.

• Lagra
• Registrera
• Läsa
• Radera
• Uppdatera

• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Titel

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER? 
Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande. Ett aktuellt affärsförhållande 
förutsätter att det har funnits en aktiv korrespondens mellan parterna eller en aktuell 
transaktion, såsom exempelvis betalning, inom ett år från senaste aktivitet. 

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER? 
Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. 
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Dina rättigheter
Om behandlingen är basera på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. 
En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av sam-
tycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära 
tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse 
av dina personuppgifter. 

Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina per-
sonuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge 
klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen). 

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett struktu-
rerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
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Kameraövervakning
ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND KATEGORIER AV UPPGIFTER
Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse av att behålla en hög 
säkerhet i och runt våra lokaler. Kameror är placerade utomhus runt A-, B-, C- och D 
fabriken. Vi behandlar dina uppgifter för att bevaka fasader och ingångar till våra 
fastigheter. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse av att 
förhindra brott och skadegörelse och behålla en hög säkerhet på vårt område.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter i högst tio dagar efter att inspelning har skett. Motivet till att vi 
behöver lagra 10 dagar är att vi behöver fastställa att inget inträffat på/i våra lokaler och 
fastigheter under exempelvis semester och andra långledigheter före det att uppgifterna 
raderas. Vid misstanke om brott agerar vi enligt nedanstående beskrivning.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?
Vi delar dina personuppgifter med polis vid misstanke om brott. I samband med 
polisanmälan informeras polisen om att det finns material från kameraövervakningen som 
kan användas i utredningen. Om polisen anser att materialet kan vara av intresse för 
utredningen sparas materialet ned och förvaras i säkerhetsskåp tills att polisen hämtar 
materialet. Om polisen inte hämtar materialet raderas det i samband med att vi får besked 
om att utredningen är nedlagd. Vi kommer även ge serviceföretag en möjlighet till 
uppkoppling vid behov. Serviceföretag kan inte ta del av inspelat material utan kan endast 
koppla upp sig i servicesyfte.




