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Integritetspolicy 
Senast uppdaterat 2018-05-24 

 

Bakgrund och syfte 
Detalj Arkitekter och Ingenjörer AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar personlig 
information. Här beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och säkerställer att det sker på ett 
ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Behandling av personuppgifter 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Detalj hanterar i första hand personuppgifter som vi får direkt från dig. Vi strävar efter att enbart 
spara information som är nödvändig i vår relation: Namn, kontaktuppgifter, organisation och din 
befattning.  

Personnummer samlar vi in endast i undantagsfall, exempelvis i samarbeten med enskilda firmor 
då personnummer utgör organisationsnummer. 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 

Detalj kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med att du 

 är kund, leverantör, samarbetspartner eller aktör i något av våra uppdrag 
 kontaktar oss via e-post, brev, telefon, webbformulär eller sociala medier 
 anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller evenemang hos oss 
 söker anställning eller praktik hos oss 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Dina personuppgifter 
används för att  

 uppfylla avtal vi har med dig, genom att hantera förfrågningar, projektkommunikation och 
fakturering 

 skicka dig information via e-post och sociala medier  

Hur lagrar vi dina personuppgifter? 

Detalj strävar efter att bevara personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet samt för uppfyllande av gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen. 

Våra rutiner och säkerhetssystem är utvecklade för att hantera dina personuppgifter på ett 
betryggande sätt och med din integritet i fokus, bland annat genom sökbarhet, backup och 
kryptering. 
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Överföring av personuppgifter 

Detalj kan behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. till andra företag inom 
projektsamarbeten. Vi kan även tvingas lämna ut information om dig utifrån lag eller 
myndighetsbeslut.  

Vi kommer inte att sälja din personliga information till tredje part. 

Webbplats 
Vår webbplats www.detaljark.se använder Google Analytics för att utvärdera trafiken på 
webbplatsen. Detta sker på ett anonymiserat sätt och används enbart för statistiska ändamål. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att när som helst begära tillgång till personlig information om dig som vi hanterar. Du 
kan begära att felaktigheter rättas till, att personuppgifter raderas helt, eller att vår behandling av 
dina personuppgifter begränsas. 

Du kan återta ditt samtycke av vår behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss via 

 e-post: info@detaljark.se 
 post: Detalj Arkitekter och Ingenjörer AB, Kungsbro Strand 21, 112 26 Stockholm 

Ansvar 
Detalj Arkitekter och Ingenjörer AB, org. nr. 559016-6608, är personuppgiftsansvarig för företagets 
behandling av personuppgifter.  


