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Kontaktuppgifter till ansvarig person för hantering av personuppgifter på Elinco AB

Jonas Viberg, Elinco AB

Personuppgifter som lagras på företaget används till/innehåller kundregister, e-post konversationer 

leverantörsregister och samarbetspartners inom projekt

Både anställda, leverantörer, kunder och samarbetspartners förekommer i registren

Det finns ingen definierad tidgräns för bortplockning av uppgifter, men generellt gäller 10-års ansvarstid 

inom branschen där samtlgia uppgifter rörande projekt ska kunna plockas fram.

Säkerhetsåtgärder för behandling av uppgifter utåt gäller följande: 

Samtycke införskaffas från berörd person innan personuppgifter delas med t.ex en samarbetspartner.

Samtycke införskaffas från anställd innan personuppgifter delas med t.ex en samarbetspartner.

Generellt delas enbart Namn, telefonnummer och e-postadress.

Säkerhetsåtgärder inom företaget består av: 

Brandväggar, både fysiska och  mjukvarubaserade

Antivirus/intrångsskydd är installerat på samtliga datorer

Kundregister/samarbetspartnersregister - Personuppgifter som lagras är:

Namn, Telefonnummer och e-postadress. I vissa förekommande fall som t.ex när personens företag är  

lokaliserat till bostaden, eller om det är en privatkund lagras även adressen. Samtliga dessa uppgifter lagras 

utan kunds/partners godkännande

Uppgifter i form av intressen, omdömen, känsliga uåppgifter mm. registreras inte.

Leverantörsregister - Personuppgifter som lagras är:

Namn, Telefonnummer och e-postadress. I vissa förekommande fall som t.ex när personens företag är  

lokaliserat till bostaden, eller om det är en privatkund lagras även adressen. Samtliga dessa uppgifter lagras 

utan leverantörs godkännande

E-post hantering:

Känsliga uppgifter hanteras inte via e-post e.d.

Lönebesked skickas via e-post, men ledningen bedömer att detta är försvarbart

Hemsida

Uppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress publiceras på hemsida. Godkännande från 

anställd inhämtas först.

Vid avslutad anställning plockas dessa uppgifter bort

Bortplockning av uppgifter

Om ej annat anges, lagras samtliga ovan nämnda uppgifter/register/e-post ovan i minst 10 år, eftersom 

denna rutin säkerställer ansvar enligt ABK 09.

Vill person bli bortplockad från e-postkonversationer mm. så ska det aktivt begäras. Begäran bedöms då 

utifrån lämnad uppgift och vilket ansvar personen har haft inom t.ex ett projekt e.d."


