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Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR att gälla i hela EU.
Syftet är att förstärka rättigheterna kring personuppgifter. Denna policy beskriver hur Er Ergonomi
behandlar dina uppgifter, samt vilka rättigheter du som individ har.

Vilken information behandlar Er Ergonomi?


Ergonomirapporter: För- och efternamn på kontaktperson hos kunden, för- och
efternamn på personer som fått ergonomigenomgång, information om eventuella
fysiska besvär som är relevanta för uppdraget (kan röra sig om både nuvarande och
tidigare besvär och kan utgöra känslig information enligt EU:s
dataskyddsförordning), eventuella önskemål och vilka åtgärder som vidtagits
och/eller bör vidtas.



Orderunderlag: För- och efternamn på fakturareferens hos kunden, samt eventuellt
för- och efternamn på den som ska ha produkten.



Fakturering: För- och efternamn på kontaktperson hos kunden som sedan ligger till
grund för fakturering och vidare kontakt.



E-post: E-postadresser kan komma att behandlas, dels avseende kontaktperson hos
beställare, dels kontaktuppgift till beställarens anställde. Personuppgifter kan även
komma att behandlas i e-postmeddelanden med beställare och anställda hos
beställaren.

Vad är ändamålet?


Ergonomirapporter: Att ha underlag inför återkommande genomgångar, samt att
kunna bistå vid frågor från kund. I de fall företagshälsovården är uppdragsgivare
måste Er Ergonomi även kunna visa att överenskommet arbete är utfört.



Orderunderlag: Er Ergonomi ingår avtal med sina kunder. I det fall anställdas
personuppgifter behandlas såsom referens sker detta som en del av avtalet.



Fakturering: Sker för att iaktta parternas rättigheter och skyldigheter på grund av det
avtal Er Ergonomi har med sin kund.



E-post: Kontakt per e-post och behandling av personuppgifter i e-postmeddelanden
sker för att iaktta rättigheter och skyldigheter enligt avtal med Er Ergonomis kund
samt av marknadsföringsskäl.
Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Er Ergonomi ska kunna
uppfylla det avtal som träffas avseende uppdrag.

Hur länge sparas informationen?


Personuppgifter i ergonomirapporter och orderunderlag sparas i 2 år.



Bokföringsmaterial sparas i 7 år.



E-post sparas tills det projekt som varit överenskommet med kund avslutats, den
fråga som behandlats är löst eller återkoppling gjorts till kund enligt
överenskommelse.

Vilken rättslig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?


Ergonomirapporter: Den rättsliga grunden är intresseavvägning enligt
Dataskyddsförordningen art 6.1 f). På grund av avtal med arbetsgivare och/eller
företagshälsovård behandlas de anställdas uppgifter då det är ett berättigat intresse,
samt en rättslig förpliktelse i vissa fall för arbetsgivaren att kontrollera arbetsmiljön.
Det är även i de anställdas intresse att deras arbetsmiljö kontrolleras, varför deras
intressen och grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än
arbetsgivarens intressen av att kontrollera deras arbetsmiljö.



Orderunderlag: Er Ergonomi kan komma att behandla enskilda så som referenser på
orderunderlag enligt intresseavvägning, art 6.1 f).



Fakturering: Bokföringsmaterial behandlas på grundval av rättslig plikt, art 6.1 c). Er
Ergonomi behandlar även enskilda så som referenser på fakturor enligt
intresseavvägning, art 6.1 f).



E-post: Behandling av enskilda sker på grundval av intresseavvägning, art 6.1 f), då
enskilda kontaktas i egenskap av företrädare för kunden eller som anställda i det fall
personerna är föremål för avtalad utredning. Kontakt kan även ske i syfte av
marknadsföring, på grundval av intresseavvägning, art 6.1 f).

Med vem eller vilka delas informationen?


Ergonomirapporten skickas efter avslutad ergonomigenomgång över till aktuell
kontaktperson hos kund, i form av en lösenordsskyddad fil. I de fall Er Ergonomi
jobbar på uppdrag av en företagshälsovård får även ansvarig person på
företagshälsovården ett exemplar av denna.



Orderunderlag skickas per e-post antingen till kontaktperson hos kund som sedan
gör beställningen själv, eller till någon av Er Ergonomis samarbetspartners enligt
överenskommelse med kund.



Ett personuppgiftsbiträde kan komma att få tillgång till uppgifterna genom drift av epostserver och/eller ekonomiprogram, i syfte att tillhandahålla drift och/eller support
av systemen.



Personuppgifter översänds inte till tredje land (land utanför EU/EES). Er Ergonomi
låter inte tredje part behandla uppgifter å Er Ergonomis vägnar. Och inte heller
uppgifter i de fall Er Ergonomi är biträde till kunden, utan att erforderligt
biträdesavtal först tecknas.

Vilka rättigheter har den registrerade?


Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse av personuppgifter samt
radering av personuppgifter, begränsning av behandling eller invända mot
behandling (om förutsättning föreligger enligt gällande integritetslagstiftning).





Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som den registrerade har
tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format
(portabilitet).
Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten,
www.datainspektionen.se.
I det fall någon behandling sker på grundval av samtycke har den registrerade rätt att
när som helst återkalla detta.

Uppdatering av policy?
Denna policy kan komma att uppdateras på grund av ändringar i tillämplig
lagstiftning, eller på grund av praxis.
Kontaktuppgifter!
Er Ergonomi
Box 7007
174 07 Sundbyberg
Mail: info@erergonomi.se
Telefon: 08-445 63 00

