
 

Personuppgifter  

Din integritet är viktig för oss. Så här behandlar Sydsvensk Arkeologi dina 
personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas 
till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, 
bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. 

OM DU HAR FRÅGOR 
Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor om hur vi behandlar 
personuppgifter. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du 
känner att Sydsvensk Arkeologi hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. 

HUR HANTERAR SYDSVENSK ARKEOLOGI 
PERSONUPPGIFTER? 
Bolagets personuppgifter förekommer företrädesvis i anställningsbevis, 
länsstyrelsebeslut, lönebesked, avtal med uppdragsgivare, etc. E-mail 
korrespondens, ansökningar, etc. raderas med jämna mellanrum. Bolaget 
samlar inte upp personuppgifter från nätet, men namn och/eller bild kan 
ibland förekomma på bolagets hemsida, blogg och facebooksida. Vi sparar 
dina personuppgifter så länge det är nödvändigt enligt syftena för 
behandlingen. Finns det lagstadgade lagringstider och arkivregler för 
hanteringen av uppgifter följer vi dem. Bilder och text på hemsida, blogg 
och facebook ligger dock kvar så länge sidorna är åtkomliga på internet.  

Sydsvensk Arkeologi hanterar dina personuppgifter med stöd av 
dataskyddsförordningen, dataskyddslagen och annan lagstiftning. Vi strävar efter 
att ha ditt samtycke för att spara dina uppgifter, men ibland hänvisar vi till det 
allmänna intresset nödvändigheten för bolaget att spara uppgifter som är viktiga 
för att kunna utföra verksamheten.  

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA 
PERSONUPPGIFTER? 
Vi arbetar löpande med att dina personliga uppgifter behandlas på ett 
tryggt, säkert och lagenligt sätt. Tillgången till uppgifterna begränsas till 
den personal som behöver uppgifterna. 

HUR ÖVERFÖRS UPPGIFTER TILL 
SAMARBETSPARTNERS, FÖRETAG OCH 
MYNDIGHETER? 
Personuppgifter kan lagras och hanteras hos samarbetspartners utanför 
bolaget, till exempel Företagshälsovård, Regionmuseet, Länsstyrelsen etc. 



 

Detta måste vi göra för att kunna leverera tjänster och utföra vårt uppdrag. 
När vi överlämnar dina personuppgifter till utomstående part skriver vi ett 
personuppgiftsbiträdesavtal med dessa. Avtalet uppfyller lagstadgade krav 
för att skydda din integritet. 

Samarbetsparters och bolaget kan, vid behov, även underteckna 
sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. 

Sydsvensk Arkeologi delar inte dina personuppgifter med tredje part på något 
sätt som står i strid med angivna ändamål eller lagstiftade krav.  

HUR GODKÄNNER DU VÅR BEHANDLING AV 
DINA PERSONUPPGIFTER? 
Enligt lagstiftningen får vi i vissa fall inte registrera dina uppgifter utan ditt 
aktiva godkännande, detta görs via en speciell blankett där du uppger i 
vilket syfte vi får spara dina uppgifter. Där framgår det även vem hos oss 
som samlat in uppgifterna. 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? 
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Du kan 
även begära att vi rättar, raderar eller begära att vi begränsar användningen 
av dina personuppgifter. 

Detta gör du genom att skriftligen kontakta Sydsvensk Arkeologi. Din begäran 
prövas sedan mot lagstiftningens krav av den personuppgiftsansvarige, 
(info@sydsvenskarkeologi.se). 

Skulle vi vilja använda dina uppgifter för något annat syfte än vi informerat 
om kommer vi att meddela dig om det. 

Om du inte tycker att vi inte behandlar dina kontaktuppgifter på ett rätt sätt 
kan du kontakta Datainspektionen. 

VAD GÖR DU OM DU UPPTÄCKER ETT FEL? 
Om du upptäcker ett fel eller misstänker att dina personuppgifter hanteras 
på ett felaktigt sätt ska du så fort som möjligt kontakta oss. 

Vi är skyldiga att anmäla incidenter och felaktig behandling av personuppgifter 
till Datainspektionen. 

HUR ANVÄNDER VI OSS AV SOCIALA MEDIER? 
Om du kontaktar oss på sociala medier, till exempel Facebook, eller andra 
tjänster där vi finns, överförs informationen och personuppgifterna alltid 
till tredje part. Tredje part är företaget eller organisationen som driver det 
sociala mediet eller andra samarbetsparters de använder sig av. För din 
egen skull rekommenderar vi dig att aldrig skicka känslig information till 
oss via sociala medier. 

MER INFORMATION 
Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter om dig som 
vi behandlar. 

 

E-post:  

info@sydsvenskarkeologi.se



 

 


