Integritetspolicy
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs
också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid
kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till
Örbäck Assistans, info@orbackassistans.se.
För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och aktuella myndigheter,
behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din
integritet.
Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:



Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, adress, e-postadress,
mobiltelefonnummer. Sjukintyg.
Betalningsinformation: Bankkontonummer.

Information vi samlar in om dig
Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.
Vad gör vi med din information?
All information används för att tillhandahålla och utföra våra tjänster och för att kunna upprätthålla
ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för
behandlingen
("varför är behandlingen
nödvändig")

Automatiserat
beslutsfattande
(Ja/Nej)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina
person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig.

J

För att administrera din betalning och
kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra
eventuella skyldigheter gentemot dig.

Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig.

J

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag och
avtal tex LSS, bokföringslagar och kollektivavtal.

Följa tillämplig
lagstiftning.

J

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, såsom
myndigheter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana
utvalda tredje parter.
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Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Kommunen,
Försäkringskassan, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt
lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar alltid din data inom EU/EES. Vårt webbhotell, Loopia har sina servrar stående i sin
serverhall i Västerås. Denna serverhall är särskilt anpassad och har flera separata
internetanslutningar, ordentliga strömbackuper (dubbla nätmatningar, UPS:er och dieselbackup),
kyla, larm och övervakning dygnet runt.
Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat
skyddsnivå.
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden
gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering


Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den
information vi har om dig.



Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.



Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som
hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att
spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss
Kontaktuppgifter
Företagsnamn (Firma)
Örbäck Assistans AB
Adress
Rönnviksgatan 13
Kontaktpersoner
Karl Oskar Örbäck
Sandra Örbäck

Telefonnummer
040-6196650
040-6196650

Postnummer Ort
213 74
Malmö
E-postadress
kalle@orbackassistans.se
sandra@orbackassistans.se
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