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01 Dataskyddspolicy, extern 
 
Denna dataskyddspolicy utgår från gällande Dataskyddsförordning, GDPR 25 maj 2018. 
Syftet med denna policy är att förklara hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, och vilka 
rättigheter du har gentemot oss. 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
VERA Arkitekter AB 
org. nr 556881-3051 
Banérgatan 29 
115 22 Stockholm 
 
Telefon: 08 48 00 34 00 
E-post: vera@vera.se 
 
Varför samlar vi in personuppgifter? 
 
Vi samlar in personuppgifter om kunder och leverantörer för att kunna uppfylla våra avtal och för 
att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, t ex tidrapportering, bokföring och skatteredovisning. 
Vi samlar inte in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. 
Vi kan även använda dina uppgifter för att förse dig med information. 
 
Vilka personuppgifter samlar vi in? 
 
Personuppgifter vi samlar in 
 
Kund: 
Företagsnamn 
Organisationsnummer 
Adress 
Telefonnummer 
E-postadress 
Kundens projektnummer 
 
Kundens kontaktperson: 
Namn 
Titel 
Adress 
Telefonnummer 
E-postadress 
 
Vilka rättsliga grunder gäller vid insamlandet av personuppgifter? 
 
De personuppgifter vi samlar in stödjer sig på följande rättsliga grunder enligt GDPR, artikel 6. 
1b Avtal 
1c Rättslig förpliktelse 
1f Berättigat intresse 
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Vilka delar vi uppgifterna med? 
 
Vi delar dina uppgifter med tredje part när vi behöver hjälp för att driva verksamheten. 
Det kan vara stöd gällande bokföring, fakturering och datasupport. 
Med dessa leverantörer finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal. 
Vi delar även uppgifter till myndigheter om de efterfrågas enligt lag. 
 
Var behandlar vi dina uppgifter? 
 
Vi behandlar alla uppgifter inom EU. 
 
Hur behandlar vi dina uppgifter 
 
Personuppgifter skall endast behandlas av behörig personal med kompetens inom området 
och skall hanteras, förvaras, uppdateras och gallras med tillräckligt höga krav på säkerhet. 
 
Hur länge sparar vi dina uppgifter? 
 
Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för ändamålet. 
Uppgifter för bokföring sparas enligt gällande lagstiftning i sju år. 
Relevanta projektrelaterade uppgifter sparas i tio år enligt ABK09, kap 5. 
 
Hur skyddas dina uppgifter? 
 
Din integritet är viktig för oss. Vi strävar efter att på bästa sätt säkerställa att dina 
personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det säkerställer vi genom tekniska och 
organisatoriska åtgärder. 
 
Dina rättigheter 
 
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut kopia på de personuppgifter vi har 
registrerat på dig, rätta felaktiga uppgifter, få uppgifter raderade och ta tillbaka ditt samtycke. 
Vi kan inte radera alla dina personuppgifter om de krävs enligt bokförings- och skattelagstiftning 
eller för att uppfylla avtal. 
 
Tillsynsmyndighet 
 
Om du är missnöjd över vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta datainspektionen 
som är ansvarig myndighet för tillämpningen av datalagstiftningen. 
Datainspektionen, www.datainspektionen.se. 
 
Stockholm 2018-09-26 
Version 1 
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02 Dataskyddspolicy, intern 
 
Tillgång till personuppgifter skall vara behörighetsstyrd och begränsad till att endast omfatta 
behörig personal och den registrerade. 
 
Vid behandling av personuppgifter skall bedömning av risker för enskildas rättigheter och friheter 
göras utifrån uppgifternas art, omfattning och syfte. Känsliga personuppgifter beaktas särskilt och 
hanteras endast av därför avsedd personal. Uppgifterna förvaras i låst mapp på servern dit endast 
företagsledningen och administratör har tillträde. 
Överföring av personuppgifter till tredje part får inte levereras via e-mail som inte är krypterad eller 
på annat sätt gjord oidentifierbar för annan än för mottagaren med nyckel. 
 
Privacy by design skall gälla vid ändringar i befintliga och utveckling av nya IT-system. 
Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna 
redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i 
dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas. 
 
All e-post skall slängas/rensas om det inte är av väsentlig betydelse för uppdrag, pågående arbete 
eller i företagets intresse. Samtycke måste vid avsaknad av annan rättslig grund inhämtas för att 
spara uppgiften. 
 
Vid incidenter skall, om det inte är osannolikt att incidenten medför risker för enskildas fri-och 
rättigheter, anmälan till tillsynsmyndighet ske inom 72 timmar. Om incidenten kan leda till att 
personer utsätts för allvarliga risker skall även de registrerade informeras om händelsen. 
 
Känsliga personuppgifter är uppgifter om: 
ras eller etniskt ursprung 
politiska åsikter 
religiös eller filosofisk övertygelse 
medlemskap i en fackförening 
hälsa 
en persons sexualliv eller sexuella läggning 
genetiska uppgifter och 
biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 
I dataskyddsförordningen kallas de här uppgifterna särskilda kategorier av personuppgifter. 
 
Denna policy skall vara känd av alla anställda i företaget. 
 
Fastställt datum: 2018-09-26 
Version:  1 
 
Joachim Unger, PC, VERA Arkitekter AB 
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03 Information om behandling av personuppgifter för anställda, 
praktikanter och konsulter 
 
VERA Arkitekter AB, Org. nr. 556581-3051, behandlar dina registrerade personuppgifter enligt 
nedan. 
 
Personuppgiftsansvarig: 
 
- Joachim Unger 
 
Kontaktperson för personuppgiftsbehandlingen: 
 
- Sophie Parmlin 
 
UPPGIFTER OM DEN ANSTÄLLDE: 
 

Förnamn:      

Efternamn:      

Personnummer:      

Postadress:      

Postnummer:      

Postort:      

Privat telefonnummer:      

Privat e-postadress:   

Lönekontonummer:   

Anställningsdatum:   

Anställningsnummer:      
 
Syfte/ändamål med behandlingen: 
 
- Löneutbetalning/kontrolluppgifter 
- Kontorets kontaktlista 
- Ramavtalsansökningar/avtal 
- Publicering av projekt 
- Redovisa skatter och sociala avgifter 
- Rapportera pensioner och försäkringar 
- Kontakt med försäkringskassan 
- Upprätta LAS-lista 
- Försäljning av bolaget 
 
Rättslig grund för behandlingen: 
 
- Fullgöra avtal 
- Fullgöra rättslig förpliktelse 
- Intresseavvägning 
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PERSONUPPGIFTSTYP, UPPGIFTER OM HÄLSA: 
 
- Sjukfrånvaro som underlag till lönespecifikation 
- Uppgift vid kontakt med företagshälsovård eller liknande 
 
Syfte/ändamål 
 
För att företaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten och på områdena social 
trygghet och socialt skydd 
 
Rättslig grund för behandlingen: 
 
- Fullgöra avtal 
- Fullgöra rättslig förpliktelse 
 
PERSONUPPGIFTSTYP, ICE (IN CASE OF EMERGENCY), ANHÖRIG, FRIVILLIGT: 

Förnamn:     

Efternamn:     

Telefonnummer:     
 
Syfte/ändamål 
 
Kontaktperson i händelse av akut situation 
 
Rättslig grund för behandlingen: 
 
- Samtycke från anhörig inhämtas av den anställde 
 
PERSONUPPGIFTSTYP, UPPGIFTER PÅ HEMSIDA: 
 
- Förnamn 
- Efternamn 
- E-postadress 
- Telefonnummer 
 
Syfte/ändamål: 
 
Arbetsrelaterade kontaktuppgifter 
 
Rättslig grund för behandlingen: 
 
- Intresseavvägning 
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BEHANDLING, LAGRING M.M.: 
 
Känsliga personuppgifter beaktas särskilt och hanteras endast av därför avsedd personal. 
Uppgifterna förvaras i låst mapp på servern dit endast företagsledningen och administratör har 
tillträde. 
Lönespecifikationer lämnas till den anställda personligen eller skickas via post. 
 
GALLRING AV PERSONUPPGIFTER: 
 
Vid avslutad anställning sker gallring av personuppgifter såsom lönekontonummer, adress, 
arbetstelefon, e-postadress (arbete), anhörig (ICE), personuppgifter på hemsida. 
Gallring skall utföras inom ett år efter avslutad anställning. 
 
Personuppgifter som sparas är namn, personnummer, privattelefon samt privat e-postadress. 
Dessa uppgifter sparas för möjlig kontakt i senare skede för information kring projektrelaterade 
frågor samt att säkerställa den anställdes framtida tjänstepension. Rättslig grund för att spara 
dessa uppgifter är fullgörandet av tjänstepensionsavtalet samt intresseavvägning. 
 
PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN TILL VERA ARKITEKTER AB: 
 
- MillNet, tidrapportering och fakturaunderlag 
- A.O.P Redovisning, löneutbetalning 
- BASA IT, datasupport och backuplösning 
 
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt till följande: 
 
- Få tillgång till dina personuppgifter. 
- Få felaktiga personuppgifter på dig rättade. 
- Invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. 
- Invända mot att dina personuppgifter används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering. 
- Flytta dina personuppgifter (portabilitet). 
 
Denna information skall lämnas till alla anställda, konsulter och praktikanter i företaget. 
 
Fastställt datum: 2018-11-19 
Version:  2 
 
Joachim Unger, PC, VERA Arkitekter AB 
 
 
Datum och underskrift 
 
 
  ________________________________  _________________________________ 
                     Arbetsgivare  Arbetstagare 
 
  Denna bilaga har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 
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04 Information om behandling av personuppgifter för kunder 
 
Företaget VERA Arkitekter AB bedriver arkitektverksamhet. Företaget riktar sig mot kunden: 
 
- [Ange vem kunden är]. 
 
Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget 
samlar in och behandlar i samband med Företagets verksamhet. Företaget behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av nedanstående kategorier. 
 

Kund 
- Företagsnamn 
- Organisationsnummer 
- Adress 
- Telefon nr. 
- E-postadress 
- Kundens projektnummer 
 

Kundens kontaktperson/projektledare 
- Namn 
- Adress 
- Telefon nr. 
- E-postadress 
 
Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är: 
 
- Kontaktuppgifter 
- Fakturauppgifter 
 
Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget: 
 
- Fullgöra avtal 
 
Kundens personuppgifter kan komma att överföras till andra företag: 
 
- MillNet, Tjänsten MillBill för tidrapportering och fakturaunderlag 
 
Personuppgifterna överförs för tidrapportering och fakturaunderlag. Detta företag får dock endast 
tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de 
ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra 
ändamål. 
 
Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt och skall senast ett 
år efter avslutad relation radera Kundens personuppgifter. 
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Fakturor sparas i 7 år enlligt Skatteverket. Laglig grund för att spara. 
 
Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör 
Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av 
personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden 
har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt 
att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det. 
Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan 
ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande: 
 
 VERA Arkitekter AB 
 Sophie Parmlin 
 Banérgtan 29 
 115 22 Stockhol 
 E-postadress: vera@vera.se 
 
Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett 
klagomål till Datainspektionen, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller 
arbetar. 
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05 Personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Detta avtal har dagen för undertecknande ingåtts mellan: 
 
 Personuppgiftsansvarige: 

VERA Arkitekter AB, Org. nr. 556581-3051, Stockholm 
 
och 

 
 Peronuppgiftbiträdet: 

X 
 
Parterna ovan benämns härefter gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. 

1 Definitioner 

Detta avtal har motsvarande definitioner som återfinns i artikel 4 i Europaparlamentet 
och rådets förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”), vilket bland annat 
innebär att: 
 
Personuppgifter 
 
avser varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid 
en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras 
särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika 
för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, 
kulturella eller sociala identitet. 
 
Behandling 
 
avser en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller 
uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, 
såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller 
ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller 
tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering 
eller förstöring. 
 
Personuppgiftsansvarig 
 
avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 
som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. 
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Personuppgiftsbiträde 
 
avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ 
som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 
 
Personuppgiftsincident 
 
avser en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

2 innehåll och syfte 

2.1 Personuppgiftsbiträdet kan komma att behandla personuppgifter samt annan 
information för Personuppgiftsansvariges räkning. Med anledning av detta ingår 
Parterna detta avtal, i enlighet med artikel 28 Dataskyddsförordningen, för att reglera 
förutsättningarna för Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter tillhöriga 
Personuppgiftsansvarige.  

3 Allmänt om Personuppgiftsbehandlingen 

3.1 Personuppgiftsansvarige är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. 
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast behandla avtalade personuppgifter i enlighet 
med detta avtal och andra dokumenterade instruktioner som lämnas av 
Personuppgiftsansvarige. Personuppgiftsbiträdet får inte behandla personuppgifterna för 
egna ändamål. 

 
Personuppgiftsbiträdet kan komma att behandla följande typer av personuppgifter: 

 
- Förnamn 
- Efternamn 
- Personnummer 
- Postadress 
- Postnummer 
- Postort 
- Lönekontonummer 
- Anställningsdatum 
- Anställningsnummer 
- Uppgifter om hälsa för sjukskrivningar 

3.2 Personuppgiftsbiträdet ska föra register över den personuppgiftsbehandling som sker 
enligt detta avtal samt hålla registret tillgängligt för Personuppgiftsansvarige och 
Datainspektionen så att det kan tjäna som grund för övervakningen av behandlingen. 
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3.3 Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarige om 
Personuppgiftsbiträdet inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal eller om 
Personuppgiftsbiträdet anser att en Instruktion som Personuppgiftsansvarige lämnat om 
behandlingen av personuppgifter skulle stå i strid med Dataskyddsförordningen. 

4 Underbiträde 

4.1 Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att anlita underbiträde för att utföra arbetet enligt 
avtalet utan att först ha inhämtat Personuppgiftsansvariges skriftliga godkännande.  

4.2 Har Personuppgiftsansvarige lämnat ett skriftligt godkännande ska 
Personuppgiftsbiträdet tillse att sådant underbiträde ingår ett skriftligt 
personuppgiftsbiträdesavtal innan underbiträdet påbörjar arbete som har anknytning till 
Personuppgiftsansvarige. Ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla minst de 
åtaganden och skyldigheter som följer av avtalet. Personuppgiftsansvarige ska äga rätt 
att få del av och godkänna ett sådant avtal innan det ingås mellan 
Personuppgiftsbiträdet och underbiträdet. 

4.3 Om underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter ska Personuppgiftsbiträdet vara fullt 
ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarige för utförandet av underbiträdets 
skyldigheter. Personuppgiftsbiträdet svarar för underbiträdet som för eget arbete och 
egna åtaganden samt skyldigheter. 

5 Överföring till tredje land 

Personuppgiftsbiträdet får endast förflytta, förvara, överföra eller på annat sätt behandla 
personuppgifter tillhöriga Personuppgiftsansvarige utanför EU/EES om 
Personuppgiftsansvarige i förväg gett sitt skriftliga samtycke. En överföring till tredje 
land förutsätter även att Personuppgiftsbiträdet, innan överföring till tredje land påbörjas, 
uppfyller de krav och åtgärder som följer av Dataskyddsförordningen vad avser 
tredjelandsöverföringar. 

6 Register över behandlingen 

Personuppgiftsbiträdet ska föra ett register över alla kategorier av behandling som 
utförts för Personuppgiftsansvariges räkning och på begäran göra sådant register 
tillgängligt för Personuppgiftsansvarige eller, i tillämpliga fall, för tillsynsmyndigheten. 
Registret ska föras i enlighet med enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen och 
innehålla de uppgifter som där anges. 
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Säkerhet och sekretess 

6.1 Personuppgiftsbiträdet garanterar att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 
åtgärder på sådant sätt att behandlingen av personuppgifter under detta avtal uppfyller 
kraven i Dataskyddsförordningen (i synnerhet artikel 32). 

6.2 Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som 
behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som 
överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

6.3 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att säkerställa att varje fysisk och juridisk 
person som utför arbete under Personuppgiftsbiträdets överinseende, och som får 
tillgång till personuppgifter, endast behandlar dessa på instruktion från den 
Personuppgiftsansvarige samt därtill säkerställa att dessa har åtagit sig att iaktta 
konfidentialitet. 

6.4 Personuppgiftsbiträdet ansvarar för att varje fysisk person som har tillgång till 
personuppgifterna som behandlas enligt avtalet har tillräckliga kunskaper och utbildning 
för att på ett säkert och ändamålsenligt sätt behandla personuppgifterna. 

7 Personuppgiftsincident 

7.1 Inträffar en Personuppgiftsincident ska Personuppgiftsbiträdet underrätta 
Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål efter det att Personuppgiftsbiträdet fått 
vetskap om incidenten. Anmälan ska innehålla följande: 
beskriva Personuppgiftsincidentens art, de kategorier av och det ungefärliga antalet 
registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet 
personuppgiftsposter som berörs, beskriva de sannolika konsekvenserna av 
Personuppgiftsincidenten. 

7.2 Personuppgiftsbiträdet ska, på Personuppgiftsansvariges begäran, skyndsamt bistå 
denne att fullgöra sina skyldigheter att anmäla en Personuppgiftsincident till 
Datainspektionen. 

8 Konsekvensbedömning M.m. 

Med beaktande av typen av behandlingen och den information som 
Personuppgiftsbiträdet har att tillgå ska Personuppgiftsbiträdet bistå 
Personuppgiftsansvarige med att se till att artiklarna 35–36 fullgörs. 
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9 Begäran om information 

9.1 I de fall en registrerad eller annan tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet avseende behandling av personuppgifter som tillhör 
Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet hänvisa sådan registrerad eller 
annan tredje man till Personuppgiftsansvarige. 

10.2 Personuppgiftsbiträdet ska vara Personuppgiftsansvarige behjälplig genom lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att 
Personuppgiftsansvarige kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran om utövande 
av den registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen. 

10 Tillgång till information 

10.1 Personuppgiftsbiträdet ska ge Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som 
krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs i artikel 28 i Dataskyddsförordningen 
har fullgjorts. 

10.2 Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom tredje man, genomföra revision 
gentemot Personuppgiftsbiträdet eller på annat sätt kontrollera att 
Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer detta avtal. Vid sådan 
revision eller kontroll ska Personuppgiftsbiträdet ge Personuppgiftsansvarige den 
assistans som behövs för genomförande av revision. 

10.3 Personuppgiftsbiträdet ska skriftligen dokumentera de åtgärder som denne vidtagit för 
att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal, Dataskyddsförordningen eller annat 
regelverk. Personuppgiftsansvarige ska vid var tid äga rätt att ta del av 
Personuppgiftsbiträdets dokumentation enligt denna punkt. 

11 Ersättning 

Personuppgiftsbiträdet ska inte erhålla någon ersättning för åtgärder eller liknande som 
denne vidtar avseende behandling av personuppgifter i enlighet med avtalet eller som 
en följd av avtalet i övrigt. 

12 Ansvar 

12.1 Personuppgiftsbiträdet ska ersätta Personuppgiftsansvarige för skada som denne, de 
registrerade eller annan fysisk eller juridisk person eller myndighet åsamkas med 
anledning av Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter i strid med 
dokumenterade instruktioner, avtalet, Dataskyddsförordningen eller annat regelverk. 

12.2 Eventuell ansvarsbegränsning i annat avtal mellan Parterna gäller inte i förhållande till 
behandling som omfattas av detta avtal. 
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13 Avtalets upphörande 

Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet – beroende på vad 
Personuppgiftsansvarige väljer – radera eller återlämna alla personuppgifter som har 
anknytning till avtalet.  

14 Överlåtelse av Avtalet 

Överlåtelse av avtalet får inte ske utan personuppgiftsansvariges medgivande. 

15 Tillämplig lag och tvister 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtalet ska avgöras enligt svensk lag och 
svensk allmän domstol. 

 

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt. 

 

 

[Ort] den [Datum]. 
 
   
Underskrift personuppgiftsansvarig  Underskrift personuppgiftsbiträde 
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06 Protokoll för incidentrapportering 
 
Vad är bakgrunden till incidenten? 
      
 
Vilka personuppgifter är berörda av incidenten? 
      
 
Vilken kategori av registrerade är berörda av incidenten? 
       
 
Uppskatta antalet personuppgiftsposter som är berörda av incidenten: 
      
 
Uppskatta antalet registrerade som är berörda av incidenten: 
      
 
Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna som är berörda av incidenten? 
      
 
När upptäcktes incidenten? 
      
 
Av vem upptäcktes incidenten? 
      
 
Hur upptäcktes incidenten? 
      
 
Har åtgärder genomförts för att mildra skadan (ange vilka)? 
      
 
Bedömning av risker för registrerades fri- och rättigheter: 
 
Är det osannolikt att incidenten medför risker för registrerades fri och rättigheter? 
☐ Ja 
☐ Nej 
 
Hur ska incidenten hanteras om du svarat ”Ja” på ovanstående fråga? 
☐ Endast intern hantering  
☐ Rapportera till personuppgiftsansvarig (om annan än företaget) 
 
Hur ska incidenten hanteras om du svarat ”Nej” på ovanstående fråga? 
☒ Anmälan till Datainspektionen inom 72 timmar (Obligatoriskt)  
☐ Rapportera till personuppgiftsansvarig (om annan än företaget) 
☐ Information till de registrerade 
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Beskrivning av korrigerande åtgärder för att förhindra att incidenten inträffar igen: 
      
 
Ansvarig kontaktperson för incidentrapporten: 
 
Joachim Unger, VERA Arkitekter AB 08 48 00 34 00
 
 
 



              1(1) 
 
 
 

Vera Arkitekter AB 
Banérgatan 29, 115 22 Stockholm 
T: 08 48 00 34 00   H: www.vera.se 
Organisationsnr: 556581-3051 

 

VERA Arkitekter AB 

07 Information till de registrerade om en personuppgiftsincident 
 
En allvarlig personuppgiftsincident har inträffat som kan medföra risk för dina rättigheter och 
friheter. 
 
Beskrivning av personuppgiftsincidentens art: 
      
 
Ange namn och telefonnummer på ansvarig kontaktperson eller dataskyddsombud: 
      
 
Beskrivning av sannolika konsekvenser av personuppgiftsincidenten: 
      
 
Åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att åtgärda eller mildra 
personuppgiftsincidenten: 
      
 
Ansvarig kontaktperson: 
 
Joachim Unger, VERA Arkitekter AB 08 48 00 34 00
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08 Samtycke till arbetsgivarens behandling av personuppgifter, 
 Kontaktperson i händelse av akut situation (ICE) 
 
 
Enligt Dataskyddsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679) 
 
Uppgifter om den anställde: 
 
Förnamn:  X 
 
Efternamn:  X 
 
Anställningsnummer: X 
 
Personuppgifter anhörig: 
 
Förnamn:  ______________________________________  
 
Efternamn:  ______________________________________ 
 
Telefonnummer: ______________________________________ 
 
Syfte/ändamål 
 
Kontaktperson i händelse av akut situation 
 
Rättslig grund för behandlingen: 
 
- Samtycke 
 
Personuppgifternas mottagare VERA Arkitekter AB, personuppgiftsansvarig: 
 
Förnamn: Joachim 
 
Efternamn: Unger 
 
Telefon nr: 08 48 00 34 00 
 
 
 
Underskrift anhörig:   Datum: 
 
 
______________________________ 
 
☐ Jag samtycker härmed till att företaget behandlar personuppgifter 
om mig enligt beskrivningen ovan. 
 
Den anställde kan när som helst återkalla detta samtycke till behandling av personuppgifter. Den 
anställde har också rätt att efter ansökan få besked om vilka personuppgifter som företaget 
behandlar och hur. Den anställde har vidare rätt att begära att eventuella felaktigheter i 
personuppgifterna korrigeras. 
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09 POLICY FÖR E-POSTHANTERING 
 
DENNA POLICY ÄR FRAMTAGEN FÖR ATT ALLA PÅ VERA ARKITEKTER SKALL HANTERA 
E-POST ENLIGT LIKA RUTINER FÖR ATT: 
 
- Leva upp till de krav som anges i dataskyddsförordningen, GDPR. 
- Underlätta att hitta information i e-post efter att någon avslutat sin anställning 
- Skapa ordning för den enskilde för att minska stress. 
 

E-post innebär i princip alltid att man behandlar personuppgifter. 
Själva e-postadressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i 
meddelandet som kan kopplas till en enskild person är också personuppgifter. 

 
RIKTLINJER 
 
Alla i företaget ska använda sig av det e-postprogram som tillhandahålls av företaget när man 
skickar e-post i jobbet, vid både intern och extern kommunikation. 
 
E-POSTHANTERING 
 
- All e-post ska avslutas med VERA standardsignatur. 
- E-post med icke väsentlig information som t ex mötesinbjudningar, reklam, 
 VERA interninformation skall raderas. 
- E-post av privat karaktär skall flyttas och arkiveras i mapp under Inkorgen/Skickat, 
 namngiven Privat. 
- Medarbetare skall för privata ändamål använda sin privata e-postadress. 
- E-post får enligt GDPR inte innehålla onödiga eller känsliga personuppgifter. 
- Minska andelen onödiga mail genom att fundera kring vilka som är intresserade av 
 innehållet (GDPR). 
- När du får brev som skickats till fler, fundera på om alla behöver ditt svar eller om det 
 bara angår några få och skicka i så fall bara till dem (GDPR). 
- Arkivera eller släng gammal e-post i stället för att ha den liggandes i inkorgen 
 (GDPR). 
- Spara mottagna filer i datorn i stället för i e-postprogrammet för att hålla nere 
 storleken på din inkorg. 
- Meddela tydligt i ämnesraden vad brevet handlar om för att underlätta arkivering och 
 för att spara tid för mottagaren att sortera sin post. 
 Skriva in projektnamn och ärende tex Snöbollen: Handlingar för granskning. 
- Sortera läst e-post i olika mappar namngivna med projektnamnet. 
- En mapp med namnet ”Åtgärda” kan vara bra att ha. 
- Sortera inte bara mottagen e-post i olika mappar utan även det som du har skickat. 
- Lägg in ett automatiskt meddelande i autosvar när du är borta en längre tid och tala 
 om när du förväntar dig att vara åter så att de som mailar dig vet att du inte kommer 
 svara innan dess. 
 
Säkerhet 
 
- Svara aldrig på spam-mail då detta bara ger en bekräftelse till avsändaren att 
 adressen är aktiv. 
- Misstänkta meddelande får inte öppnas. E-postmeddelanden där innehållet är okänt 
 eller där filer finns bifogade ska hanteras med försiktighet då det kan vara virus. 
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Arkivering/Gallring 
 
- För att förenkla framtida arkivering skall projektanknuten e-post sorteras i därför 
 avsedda mappar i inkorgen (Outlook) namngivna med projektnamn. 
- Arkivera e-post som innehåller viktiga beslut ifall det senare uppkommer 
 tveksamheter. 
- Viktiga beslut tagna på telefon kan vara bra att konfirmera genom ett 
  e-postmeddelande som sedan sparas. 
- Efter avslutat projekt under relationshandlingsprocessen skall  

e-postmeddelanden från beställare och konsulter m fl. gallras och arkiveras. 
E-postmeddelanden som skall arkiveras flyttas från Outlook till projektmappen på 
server. 

 Projektnamn\A_Arkiv\08_Relationshandling\E-post\Personnamn\In eller Ut 
- Inför avslutat anställning skall medarbetare radera alla ovidkommande 
 e-postmeddelanden. Projektanknutna meddelanden skall arkiveras i projektmappen 
 på server. 
 Projektnamn\A_DOC\06 Projektadministration\E-post\In eller Ut 
 
ANSVAR 
 
Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets 
policy för e-posthantering, men det ligger på individens ansvar att följa den. 
 
KORT OM DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till att skydda 
enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. 
Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. 
Dataskyddsförordningen är i Sverige en lag. 
 
Utdrag ur GDPR 
 
Artikel 4:1, Personuppgifter 
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en 
registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den 
fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet. 
 
Artikel 9:1, Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 
Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, 
biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter 
om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning ska vara förbjuden. 
 
Fastställt datum: 2018-11-29 
Version:  1 
 
Joachim Unger, PC, VERA Arkitekter AB 
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