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Wisniewska & Widén i Stockholm AB
Information rörande behandling av personuppgifter
Enligt vad som framgår av Datainspektionens riktlinjer är Wisniewska & Widén i
Stockholm AB (W&W) inte ett företag som är ålagda att ha Dataskyddsombud eller en
Personuppgiftsansvarig. Detta beror på att W&W inte systematiskt insamlar
personuppgifter eller är ett offentligt organ. W&W har dock ändå valt att utse en sådan
person i organisationen för att säkerställa att behandlingen av de personuppgifter vi
innehar sker på ett korrekt och för den enskilde individen säkert sätt.
•

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post,
telefonnummer och i förekommande fall även ditt fullständiga personnummer.

•

Syftet med en sådan behandling är för att genomföra de åtaganden vi
överenskommit om när det avser de konsulttjänster vi tillhandahåller.

•

Vi har fått dessa uppgifter från antingen dig själv eller någon annan som du
medgett att få meddela oss dessa uppgifter.

•

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
avtal i samband med att du anlitar oss för de konsulttjänster vi tillhandahåller.
I dessa tjänster är de personliga uppgifter vi efterfrågar nödvändiga för
genomförandet av våra åtaganden.

•

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss.

•

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med väghållare,
polismyndigheten och andra myndigheter eller personer där dessa uppgifter är
nödvändiga för att kunna utföra våra tjänster.

•

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om det är
nödvändigt för tjänstens utförande. Exempelvis personal inom W&W eller
underleverantörer som är direkt involverade i utförandet av våra tjänster.

•

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU. Undantag från detta är genom användandet av
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olika tjänster så som CRM-system, bokföringssystem och liknande som är
nödvändiga för den verksamhet som W&W bedriver kan dina personuppgifter
förläggas på server utanför EU/ESS om de företag som tillhandahåller dessa
tjänster till W&W har en sådan lösning.
•

W&W har genomfört en riskanalys och bedömt att en regelrätt
konsekvensbedömning inte är nödvändig då det IT-säkerhetsåtgärder som W&W
innehar ger ett fullgott skydd mot otillbörlig spridning av dina uppgifter.

•

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om
dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss enligt nedan.

•

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Här är en länk där du kan framföra klagomål till Datainspektionen:
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomaloch-tips/
Dataskyddsombud/Personuppgiftsansvarig hos W&W är:
Johan Widén
Telefon: 072-22 21 368
E-post: johan@wochw.se
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