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”Integritetspolicy” 

Information om hur GELAB behandlar personuppgifter 

från kundens och leverantörens anställda. 

 
Som anställd hos någon av GELABs kunder eller leverantörer behandlas dina personuppgifter på olika sätt. 

Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter. 

 

Personuppgiftsansvarig  
Ansvarig för behandling av personuppgifterna är:  Gäddede Elektronik AB, GELAB 

         Organisationsnummer: 556753-0752 

       Jormvägen 11 833 98 Gäddede 

 

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter kontakta info(at)gelab.se. Om du har 

synpunkter på hur GELAB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. 

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna och rättslig grund 
Som anställd hos våra kunder och leverantörer behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för 

att administrera kund-/leverantörsförhållandet och/eller för att kunna fullfölja tidigare eller befintliga avtal 

mellan GELAB och kunden/leverantören. Vissa personuppgifter kan även användas i informationssyfte. 

Behandlingen grundas på det berättigade intresse GELAB har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot 

kunden/leverantören (din arbetsgivare). Behandlingen kan i vissa fall också grundas på lagkrav. 

Personuppgifter som behandlas 

De personuppgifter (uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som kan hänföras till dig som 

enskild individ) som behandlas är i första hand kontaktuppgifter så som; namn, telefonnummer, epostadress 

osv. Även andra personuppgifter kan behandlas i fall de anses vara av vikt för de ändamål som beskrivs ovan. 

Överföring av uppgifter 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag inom GELAB-group samt till eventuella 

samarbetspartners som levererar stödtjänster till GELAB, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning 

som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot din arbetsgivare. Därutöver lämnas 

uppgifterna ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning. 

Överföring av uppgifter utanför EU 
GELAB strävar efter att inte överföra personuppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. 

Lagringsperiod 
Dina personuppgifter sparas så länge kund-/leverantörsförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs 

eller är tillåten enligt gällande lagstiftning och praxis. 

Dina rättigheter som registrerad 
När GELAB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att: 

• Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas. 

• Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. 

• Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att 

behålla uppgifterna på någon annan laglig grund. 

• Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om 

huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds. 

Hur dina personuppgifter skyddas 
GELAB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. 

Endast personer som har ett direkt behov av tillgång till personuppgifter för att kunna infria GELABs åtaganden 

gentemot kunden/leverantören kommer att ha tillgång till sådan information. 


