
 

www.crf.se 
   

INTEGRITETSPOLICYINTEGRITETSPOLICYINTEGRITETSPOLICYINTEGRITETSPOLICY    

Hur CR Fastighetsteknik behandlar dina personuppgifterHur CR Fastighetsteknik behandlar dina personuppgifterHur CR Fastighetsteknik behandlar dina personuppgifterHur CR Fastighetsteknik behandlar dina personuppgifter    

 

Vi värnarVi värnarVi värnarVi värnar    omomomom    din integritetdin integritetdin integritetdin integritet    

Vi på CR Fastighetsteknik behandlar personuppgifter i vårt dagliga arbete. Vi värderar din 

trygghet och säkerhet och ser därför till att skydda de personuppgifter som du delar med oss. Att 

behandla personuppgifter är en nödvändig del av vårt arbete. 

Vi behandlar kontaktuppgifter till företrädare för kunder, leverantörer och underentreprenörer för 

att bedriva den löpande verksamheten och administrera de olika projekt vi arbetar med. Internt 

behandlar vi även personuppgifter om dig som arbetssökande och om våra anställda. 

Vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, framgår för respektive kategori nedan. 

 

Företagskunder, leverantörer och underentreprenörer 

Vi har ett behov av att lagra information om våra samarbetspartners.  

Ändamål 

För att vi ska kunna bedriva den löpande verksamheten och kommunicera med våra 

företagskontakter sparar vi kontaktuppgifter till företrädare.  

Uppgifter om dig som företrädare behandlar vi med stöd i ett berättigat intresse. Vår bedömning 

är att vårt intresse som samarbetspartner av att behandla kontaktuppgifter i form av namn, e-post 

och telefonnummer, väger tyngre än företrädarens intresse av att vi inte sparar och använder 

uppgifterna i vårt arbete. Allt för att möjliggöra ett gott samarbete. 

Lagringstid 

Eftersom vi erbjuder garantiservice om fem år lagrar vi dina personuppgifter under garantitiden 

för att kunna vidhålla god service mot våra kunder. Nödvändiga uppgifter för vår bokföring 

lagras i sju år efter avslutat uppdrag. 

Privata kunder 
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Du som privatkund delar personuppgifter med oss inom ramarna för vårt avtalsförhållande med 

dig som kund. 

Ändamål 

Det innebär att vi behandlar nödvändiga personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer, 

e-post personnummer för att fullgöra vår del av avtalet med dig som kund.  

För att vi ska kunna ge dig den service och hjälp som våra tjänster kräver behandlar vi dina 

personuppgifter för att administrera våra projekt, hantera fakturering och vidhålla god kontakt 

med dig som kund. 

Lagringstid 

Uppgifterna om dig behandlas under tiden för pågående projekt och därefter under garantitiden i 

fem år. För vår behandling av dina personuppgifter under garantitiden stödjer vi på att vi har ett 

berättigat intresse av att fortsatt ha kvar dina uppgifter. Att vi kan kontakta dig möjliggör god 

service även under garantitiden, vilket vi anser är i ditt intresse. Nödvändiga uppgifter för vår 

bokföring lagras i sju år efter avslutat uppdrag. 

 

ArbetssökandeArbetssökandeArbetssökandeArbetssökande    

Vi är glada över att du är intresserad av att arbeta hos oss! 

Ändamål 

För att vi ska kunna genomföra en rekryteringsprocess behöver vi behandla personuppgifter. Det 

innebär att vi behöver dina kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer,  

e-post och adress för att kunna kontakta dig. Vi behöver även ditt födelsedatum för att genomföra 

en rekrytering. Utan dina uppgifter kommer du inte kunna delta i vår rekryteringsprocess. 

Mottagare 

Under rekryteringsprocessen kan uppgifter komma att ges vidare till externa konsulter för en 

second opinion. 

Behandlingen av personuppgifter för rekryteringsprocessen sker till dess vi fattat beslut om 

anställning. Vid fall då du inte erbjuds anställning gallras dina uppgifter ur våra system. Om du 

önskar stå kvar för framtida rekryteringsbehov behåller vi dina uppgifter, med ditt medgivande. 
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Lagringstid 

Uppgifter som är nödvändiga för vår bokföring sparas för en tid om sju år efter avslutad 

rekryteringsprocess. 

Som anställd ges du separat information om hur dina personuppgifter behandlas under din 

anställningstid. 

            

   

Dina rättigheterDina rättigheterDina rättigheterDina rättigheter    

Eftersom vi lånar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i vår verksamhet har du 

som registrerad en rad rättigheter som vi vill uppmärksamma dig om. 

Du har rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Det innebär att du under tiden du är registrerad hos oss 

har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur vi hanterar denna 

information. För att säkerställa din identitet kan vi vid begäran komma att efterfråga ytterligare 

uppgifter för att säkerställa att information lämnas till rätt person. 

Du har rätt till rättelse. Det innebär att vi i möjligaste mån vill se till att de uppgifter vi har 

registrerade om dig är korrekta. Upplever du att vi har felaktiga uppgifter kan du få dina uppgifter 

rättade. 

Du har rätt till radering. Det innebär ingen ovillkorlig rätt till att vi raderar dina uppgifter, men du 

har alltid rätt att begära att uppgifter tas bort. Radering kan vara aktuell:  

- Vid fall då uppgifter vi behandlar inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats 

in eller behandlas.  

- Vid fall då vi behandlar personuppgifter baserat på ett berättigat intresse och ditt skäl för 

invändning väger tyngre än vårt intresse av att behandla uppgifterna. 

- Skyldigheter enligt lag kan göra att vi inte har möjlighet att radera uppgifter, utan är 

tvingade att fortsätta med vår behandling. Det kan bland annat röra sig om skyldigheter 

enligt bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller 

konsumenträttslig lagstiftning. 
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- I vissa fall kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande 

eller försvara våra rättsliga anspråk. En sådan omständighet kan även utföra hinder mot 

borttagning av dina personuppgifter. 

Du har rätt till begränsning. Det innebär att om du bestrider att uppgifterna vi behandlar är korrekta 

kan du begära en begränsad behandling under tiden vi hanterar din begäran. Du kan också 

begära att vi inte raderar dina uppgifter – om du själv behöver uppgifterna för att kunna tillvarata 

dina egna rättsliga anspråk. Du kan begära begränsning vid fall då vi behandlar dina 

personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse om du ifrågasätter vår intresseavvägning. Om 

du begär att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter får vi utföra lagring, behandla uppgifter 

för att tillvarata våra rättsliga anspråk, skydda andras rättigheter eller annars behandla uppgifter 

enligt ditt medgivande. 

Du har rätt att invända mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot 

direktmarknadsföring och mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse. 

Du har rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter). Denna rättighet gäller vid fall då vi 

grundar vår behandling av dina uppgifter på avtal eller på ditt samtycke.  

Vid fall då vi inte har möjlighet att helt radera dina personuppgifter på grund av ovanstående 

omständighet ser vi till att begränsa den behandlingen som sker av din personuppgift till de 

ändamål som hindrar radering. 

Hur du kontaktar ossHur du kontaktar ossHur du kontaktar ossHur du kontaktar oss    

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bestämmer behandlingen för är 

CR Fastighetsteknik AB org. 556604-7188, med adress Östra Trädal 320, 442 94 Ytterby. Har du 

frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter kan du komma i kontakt med oss genom 

att maila personuppgifter@crf.se 

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regler är du 

välkommen att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen 

via mail på datainspektionen@datainspektionen.se. 

 

 


