
 

 

INTEGRITETSPOLICY 
 

BBM Fasadputs AB med organisationsnummer 556705–3912 och adress Prostvägen 11, 171 64 

Solna (”vi”, ”oss”,” BBM Fasadputs”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. BBM 

Fasadputs är personuppgiftsansvarig. 

För oss på BBM Fasadputs är våra kunders förtroende av största vikt för oss. Detta förtroende 

utgör grunden för vår verksamhet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina 

personuppgifter. För att informera om hur vi behandlar personuppgifter har vi upprättat den här 

policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina 

rättigheter och värna om din integritet. Om du har några frågor om användningen av dina 

personuppgifter i enlighet med denna information, kontakta oss på 

karolina.frygelius@bbmfasad.se.   

BBM Fasadputs samlar in information om dig genom den information som du själv delger oss 

när du ingår avtal, söker jobb hos oss eller som du i övrigt delger i kommunikation med oss 

samt genom information insamlad från tredje part. BBM Fasadputs samlar information om dig 

från tredje part som har samlat in uppgifterna med ditt samtycke och som med laglig grund kan 

dela uppgifterna med oss. Dessa tredje parter varierar från en tid till en annan.   

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår verksamhet, därför kan Integritetspolicyn komma att 

ändras. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi 

använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan 

tillvarata dina rättigheter.  

Denna integritetspolicy är uppbyggd på följande sätt: 

 

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida 

 

2. Personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss 

3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att använda våra tjänster 

och är kontaktperson när vi ingår affärer med företaget du är anställd på eller 

efterfrågar offert (prisuppgift)  

 

4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du har ingått avtal med oss 

 

5. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller för att tillvarata 

rättliga anspråk 

 

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med 

 

7. Överföringar utanför EU/EES 

 

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

 

9. Dina rättigheter 

mailto:karolina.frygelius@bbmfasad.se


 

 

 

Tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om 

du önskar inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten avseende vår behandling av 

dina personuppgifter så har du rätt att göra det. Vänligen se www.imy.se för mer information om 

hur du går till väga. 

1. Personuppgifter som behandlas när du är inne på vår hemsida 

Personuppgifter som 

behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Vi behandlar din IP – 

adress, när du skriver 

in en adress till en 

webbplats i din 

webbläsare skapas 

ett anrop som skickas 

ut på internet. 

Anropet passerar 

våra routrar på sin 

väg till vår hemsida. 

Vi behöver behandla 

din IP-adress för att 

du ska kunna vistas 

på vår hemsida.  

 

Vi har ett berättigat 

intresse av att du och 

andra personer som 

är intresserade av 

våra tjänster ska 

kunna surfa på vår 

hemsida för att 

kunna ta del av våra 

tjänster, samt 

samtycke. 

Din IP-adress 

behandlas under 

tiden för ditt besök 

på vår webbplats 

(sessionscookies). 

Övriga cookies 

sparas till dess du 

raderar dem från din 

webbläsare.  

 

Genom att radera 

cookies eller stänga 

av funktionen i din 

webbläsare kan du 

tillse att BBM 

Fasadputs inte längre 

behandlar 

informationen. 

Personuppgifter som 

behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

BBM Fasadputs 

använder Googles 

statistikverktyg 

AdSense. Verktyget 

placerar egna 

cookies för att 

fungera och din 

användning samt IP-

adress kommer att 

skickas till och lagras 

på Googles servrar 

(av Google). Du kan 

läsa mer om hur 

Google behandlar 

din persondata på 

BBM Fasadputs 

använder Googles 

statistikverktyg 

AdSense i syfte att 

mäta vad besökarna 

gör (klickar) när de 

besöker vår 

webbplats. Denna 

information används 

bara i syfte att 

utvärdera hur 

webbplatsen 

används. 

Behandlingen 

grundas på ditt 

uttryckliga samtycke.  

Din IP-adress lagras i 

upp till tjugosex (26) 

månader. 



 

 

Google AdSense 

Help – How AdSense 

uses cookies. 

2. Personuppgifter som behandlas när du söker jobb hos oss 

Personuppgifter som 

behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Personuppgifter så 

som namn, 

personnummer, 

adress, e-post, 

telefonnummer och 

annan information 

den sökande uppger 

när denne söker 

jobb.  

Vi behöver denna 

information för att 

hålla kontakt med 

dig och för att 

bedöma din ansökan 

utifrån den tjänst du 

har sökt. 

 

Vi har ett berättigat 

intresse att göra 

nödvändig 

behandling av 

personuppgifterna 

för att möjliggöra 

urval och anställning, 

samt samtycke. 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om sex 

(6) månader från att 

den utlysta tjänsten 

tillsats. 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Personuppgifter så 

som namn, 

personnummer, 

adress, e-post, 

telefonnummer och 

annan information 

den sökande uppger 

när denne söker 

jobb. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för framtida 

rekrytering och 

möjliggöra att vi 

kontaktar dig tidigt 

vid behov. 

Vi har ett berättigat 

intresse av att spara 

din ansökan för en 

tid efter att 

positionen har blivit 

fylld utifall en vakans 

eller ett behov på en 

liknande position 

uppkommer som du 

är lämplig och 

intressant för, samt 

samtycke. 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om sex 

(6) månader från att 

den utlysta tjänsten 

tillsats. 

Personuppgifter som 

behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Personuppgifter så 

som namn, 

personnummer, 

adress, e-post, 

telefonnummer och 

annan information 

den sökande uppger 

när denne skickar in 

Vi behöver behandla 

denna information 

för framtida 

rekrytering och 

möjliggöra att vi 

kontaktar dig tidigt 

vid behov. 

Både du och vi har 

ett berättigat intresse 

av att vi kan behålla 

din ansökan en tid 

efter att den 

inkommit utifall en 

vakans eller ett 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om ett 

(1) år efter att 

spontanansökan 

inkommit. 

https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=en-GB#:~:text=AdSense%20uses%20cookies%20to%20improve%20advertising.%20Some%20common,seen.%20Cookies%20themselves%20contain%20no%20personally%20identifiable%20information.
https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=en-GB#:~:text=AdSense%20uses%20cookies%20to%20improve%20advertising.%20Some%20common,seen.%20Cookies%20themselves%20contain%20no%20personally%20identifiable%20information.
https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=en-GB#:~:text=AdSense%20uses%20cookies%20to%20improve%20advertising.%20Some%20common,seen.%20Cookies%20themselves%20contain%20no%20personally%20identifiable%20information.


 

 

en spontanansökan 

till oss. 

behov på en lämplig 

position uppkommer. 

3. Personuppgifter som behandlas när du ingår avtal med oss att 

använda våra tjänster och är kontaktperson när vi ingår affärer med 

företaget du är anställd på eller efterfrågar offert (prisuppgift)  

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Namn, 

telefonnummer, e-

postadress, företags-

/föreningsuppgifter: 

företags-

/föreningsnamn och 

adress till 

företaget/föreningen. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att kunna ge dig 

en prisuppgift. 

Ingående av avtal. Offerten sparas i upp 

till ett (1) år därefter 

raderas den om du 

inte accepterar den. 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Namn, 

telefonnummer, e-

postadress, företags-

/föreningsuppgifter: 

företags-

/föreningsnamn och 

adress till 

företaget/föreningen. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att vi ska kunna 

ingå i en 

avtalsrelation med er. 

Vi har ett 

berättigat intresse 

av att kunna 

upprätthålla vår 

avtalsrelation. 

Vi kommer behandla 

dessa personuppgifter 

under en tid om tre (3) 

år från dagen för 

tjänstens upphörande, 

eller den tid som 

påkallas av tjänstens 

natur. 

Personuppgifter som 

behandlas 

Ändamål Laglig grund Lagringstid 

Namn, 

telefonnummer, e-

postadress, företags-

/föreningsuppgifter: 

företags-

/föreningsnamn och 

adress till 

företaget/föreningen. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att utföra vår 

tjänst och arbetet du 

har beställt. 

Ingående av avtal. Vi kommer behandla 

dessa personuppgifter 

under en tid om tre (3) 

år från dagen för 

tjänstens upphörande, 

eller den tid som 

påkallas av tjänstens 

natur. 

 



 

 

4. Personuppgifter som vi behandlar efter att du har ingått avtal med 

oss 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Namn, 

telefonnummer, e-

postadress, företags-

/föreningsuppgifter: 

företags-

/föreningsnamn och 

adress till 

företaget/föreningen. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att kunna skicka 

fakturor, ta betalt för 

och redovisa våra 

ekonomiska 

uppgifter/ 

bokföringsändamål. 

Ingående av avtal. 

Behandlingen 

grundas på rättslig 

förpliktelse. Lagras i 

enlighet med 

bokföringsregler. 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om sju 

(7) år från dagen de 

bokfördes enligt 

bokföringslagen. 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Namn, 

telefonnummer, e-

postadress, företags-

/föreningsuppgifter: 

företags-

/föreningsnamn och 

adress till 

företaget/föreningen 

samt inköpta tjänster. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att kunna uppfylla 

våra lagliga och 

avtalsmässiga 

förpliktelser till dig. 

Vi har behov av 

dessa uppgifter för 

att kunna uppfylla vår 

rättsliga förpliktelse 

att leva upp till 

garanti och 

reklamationsvillkor. 

 

Under den tid som 

garanti och/eller 

reklamation är 

gällande. 

 

5. Personuppgifter som behandlas på grund av rättslig förpliktelse eller 

för att tillvarata rättliga anspråk 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Personuppgifter som 

har behandlats i och 

med att du har 

ingått avtal med oss. 

Vi behöver behandla 

denna information 

för att uppfylla våra 

rättsliga förpliktelser 

enligt lag, författning, 

myndighetsföreskrift 

och riktlinjer. 

 

Behandlingen grundas 

på rättslig förpliktelse. 

För att uppfylla 

lagkrav som finns så 

behöver vi behandla 

dessa uppgifter.  

Dessa lagkrav kan 

exempelvis vara 

skatterättsliga eller 

enligt 

bokföringsförpliktelser. 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om tre 

(3) år från dagen för 

tjänstens 

upphörande, eller 

den tid som påkallas 

av den rättsliga 

förpliktelsen. 



 

 

Personuppgifter som 

behandlas  

Ändamål Laglig grund Lagringstid  

Personuppgifter som 

har behandlats i och 

med att du kommit i 

kontakt med våra 

tjänster. 

Vid en eventuell tvist 

kan vi behandla 

personuppgifter för 

att utreda, bemöta 

eller fastställa 

rättsliga anspråk. 

 

Vi har ett berättigat 

intresse av att 

tillvarata våra 

rättigheter. 

Vi kommer behandla 

dessa 

personuppgifter 

under en tid om tre 

(3) år från dagen för 

tjänstens 

upphörande, eller 

den tid som påkallas 

tills det rättsliga 

anspråket har 

fastställts och 

beslut/dom har 

vunnit laga kraft 

6. Vilka vi delar dina personuppgifter med 

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för egen hantering och delar endast dina 

personuppgifter i det fall det är nödvändigt för vår verksamhet. Vi delar personuppgifter med 

våra samarbetsparters så som vår revisor PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 

(organisationsnummer: 556126–4259), vår löneadministratör Aspia AB (organisationsnummer: 

559137–8350) och vår internetleverantör Visioon Studio Sweden AB (organisationsnummer: 

559231–9452). Vi delar dina personuppgifter när det krävs enligt lag, så som med Skatteverket 

och andra relevanta myndigheter. 

7. Överföringar utanför EU/EES 

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, dock kan personuppgifter 

i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. BBM Fasadputs 

kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 

dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå både inom och utanför 

EU/EES. 

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och 

administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, 

avslöjande, ändring, förstörelse, obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar 

och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert 

som möjligt. BBM Fasadputs medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att 

följa BBM Fasadputs regler, Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare 

reglerar behandlingen av personuppgifter. 



 

 

9. Dina rättigheter 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på 

fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du 

inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal.  

Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att 

ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de 

specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. 

Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det 

påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde. 

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att 

när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna 

som beskrivs nedan når du oss enklast på karolina.frygelius@bbmfasad.se.   

 

Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

 

Rätt till tillgång – Du har rätt att vända sig till oss och begära att få veta vad för personuppgifter vi 

behandlar om dig och begära en kopia av dessa (rätten att begära registerutdrag). 

 

Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och komplettera med korrekta 

uppgifter. Du har också som huvudregel rätt att få information om vart vi har inhämtat den felaktiga 

uppgiften. 

 

Rätt till radering – Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina uppgifter raderade. 

 

Rätt till begränsning av behandling – Under vissa förutsättningar har du rätt att kräva att 

behandlingen av personuppgifter begränsas.  

 

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs 

i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 

intresseavvägning. 

 

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter och föra över de personuppgifter 

som du själv har lämnat till BBM Fasadputs till en annan verksamhet/personuppgiftsansvarig. 

 

Rätt till återkallelse av samtycke – Du har rätt att återkalla ditt samtycke för fortsatt behandling av 

de personuppgifter som BBM Fasadputs behandlar med sådan rättslig grund. 

 

Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du 

anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på 

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://www.imy.se/. 

 


