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8.2 INTEGRITETSPOLICY  

 

Allmänt: 

Expandia värnar om individens personliga integritet. Inom Expandia arbetar vi därför systematiskt 
med informationssäkerhet och dataskydd för en säker hantering av information och 
personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I 
vår roll som personuppgiftsansvarig har vi vidtagit de tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, 
användning, förändring och radering. 

 

Laglighet, korrekthet och öppenhet: 

Alla personuppgifter som sparas, oavsett system, skall ha en laglig grund enligt något av de sex 
definierade villkoren i GDPR, vilka är:  

• Samtycke 

• Avtal 

• Rättslig förpliktelse 

• Skydd för grundläggande intressen 

• Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning  

• Intresseavvägning  

 

Expandia är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Expandia lagrar och vill berörd individ 
utnyttja sin rätt att ändra felaktiga uppgifter, ta del av uppgifter eller avsäga sig marknadsföring 
så sker det på individens initiativ.  

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela personuppgifter såsom kontaktuppgifter som rör 
våra kunder med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi ska kunna uppfylla ingångna 
avtal och leverera den service som våra kunder efterfrågar. De vi delar personuppgifter med har 
inte rätt att använda personuppgifterna till annat än det avsedda syftet.  

Expandias registrering av personuppgifter gällande kunder vilar på rättslig grund där vi behöver 
uppgifterna för att uppfylla våra avtal. Registreringen av personuppgifter i samband med gällande 
avtal kräver därför inte samtycke. 

 

Ändamålsbegränsning:  

Personuppgifter som samlats in får endast användas i det syfte de samlades in för. Expandia har 
ett styrdokument för att säkerställa ändamålsbegränsning. Samma styrdokument uppdateras i 
samband med att nya ändamål identifieras. 

 

Uppgiftsminimering:  

Expandia sparar endast sådana personuppgifter som behövs för specifika ändamål. 
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Lagringsminimering:  

Alla personuppgifter som sparas, oavsett i vilket system, gallras när de inte längre fyller sitt syfte 
och enligt lagstadgad tidsram. En intern rutin har tagits fram för att säkerställa denna hantering 
av personuppgifter och en årlig extern revision säkerställer att den efterlevs.  

 

Integritet och konfidentialitet: 

Personuppgifter förvaras på säker plats, såsom Expandias filserver och av Expandia godkända 
system som uppfyller kraven på integritet och konfidentialitet enligt GDPR. Personuppgifter får 
endast i undantagsfall finnas på klientdatorer. Dessa skyddas av behörighetsstyrning, kryptering 
och starkt lösenord.  

Organisatoriska skydds- och säkerhetsåtgärder säkerställs enligt en intern rutin för hantering av 
personuppgifter. En årlig extern revision säkerställer att den efterlevs. 

Om uppgifter kommer i orätta händer skall detta genast meddelas personuppgiftsansvarig, dvs 
arbetsgivaren, som genom särskild utsedd person anmäler till Datainspektionen inom 72 timmar.  

 

Ansvarsskyldighet: 

Expandia har dokumenterat sin hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR i form av policys 
och skriftliga rutiner. Genom årlig extern revision säkerställs efterlevnad av förordningen. 
Behandling av nya personuppgifter ska föregås av en konsekvensbedömning med fokus på 
särskilda integritetsrisker.  

 

Uppgifter om medarbetare: 

Expandia registrerar och sparar de uppgifter om medarbetare som behövs för att uppfylla 
rättsliga skyldigheter såsom utbetalningar, rapporter till myndigheter och liknande.  

Användning av personuppgifter på exempelvis hemsida och intern-tv sker med stöd av samtycke 
och intresseavvägning.  

 

Dataskydd genom design: 

Vid nyinköp av system säkerställs i kravspecifikationen att det finns dataskydd genom design 
enligt GDPR.  

 

Utdrag ur register: 

Expandia har en intern rutin för kartläggning och godkännande av personuppgifter. Utdrag och 
sammanställning görs av särskild utsedd kontaktperson hos personuppgiftsansvarig. Begäran om 
utdrag av personuppgifter görs via info@expandia.se 
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Ändring av uppgifter: 

Ändring eller rättning av uppgifter görs efter verifiering av den som fått kännedom om de nya 
uppgifterna.  

 

Ändringar av Integritetspolicyn: 

Expandia förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy. Datumet för den senaste 
ändringen anges i sidhuvudet. Om det görs ändringar i Integritetspolicyn kommer dessa att 
publiceras på vår hemsida: www.expandia.se. Du rekommenderas därför att regelbundet gå in på 
hemsidan för att uppmärksamma eventuella ändringar i policyn. Om Integritetspolicyn ändras på 
ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs när du lämnade dina uppgifter kommer vi 
att särskilt underrätta dig om dessa förändringar. 

 


