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Integritetspolicy 
Behandling av personuppgifter vid kund- och 
leverantörsförhållanden 
 

Denna information riktar sig till dig som är kontaktperson i, eller förekommer som referens i 
betalningsunderlag från företag som finns i vårt leverantörs- eller kundregister samt till dig som är 
kontaktperson hos någon av våra kommersiella lokalhyresgäster eller hos ett bolag som har anmält 
intresse av att bli hyresgäst hos oss. Vad som sägs om kontaktpersoner tillämpas även för personer 
som har enskild firma. 

Sedan den 25 maj 2018 tillämpas nya regler för behandling av personuppgifter i Sverige och resten 
av Europa. Reglerna finns i eller härstammar från en EU-förordning som brukar kallas för 
dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Tanken med GDPR är att 
du som privatperson ska få större kontroll över dina personuppgifter bl.a. genom tydlig 
information från den som behandlar dina uppgifter, stärkt rätt att få ut uppgifter om dig som andra 
behandlar men också möjligheten att få information rättad eller raderad.  
 
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person. Exempel på 
uppgifter som kan vara personuppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar 
dina personuppgifter för att du arbetar hos någon av våra kunder eller leverantörer och för att vi 
behöver referera till dig med anledning av pågående eller kommande affärsförhållande.  
 
Uppsala Akademiförvaltning vill med denna text informera dig om hur vi behandlar dina 
personuppgifter. Du behöver inte göra något med anledning av informationen, men det är viktigt 
att du får reda på hur Akademiförvaltningen behandlar dina personuppgifter och vart du kan vända 
dig om du skulle ha frågor om detta.  
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Varför behandlar vi dina uppgifter? 
 
Akademiförvaltningen behandlar uppgifter om ditt namn, mobilnummer och e-postadress till 
arbetet med anledning av det avtal vi har med företaget där du angivits som kontaktperson 
gentemot oss. När det är fråga om  framtida partners, är grunden till behandlingen att eventuellt 
kunna ingå ett avtal. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna 
administrera det befintliga, eller ifrågavarande fall det kommande, uppdragsförhållandet.  
 
Om du går in på vår hemsida, kan vi komma att behandla information om hur du använder 
webbplatsen i syfte att förbättra användarvänligheten på den, exempelvis via kakor (cookies). 
 
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter på grund av rättslig förpliktelse. Ett exempel 
är då vi sparar leverantörsfakturor i enlighet med bokföringslagens bestämmelser om arkivering.  
Ytterligare en rättslig grund som kan komma ifråga för vår behandling är intresseavvägning. Vi kan 
t.ex. behöva använda dina uppgifter för att kunna genomföra kundundersökningar i syfte att 
förbättra vår service till er eller marknadsföra vår verksamhet. 
 

Särskilt för entreprenörer och kontaktpersoner inom Akademiförvaltningens 
skogsverksamhet: 
 
Med hjälp av kartor och GPS-logg, kan Akademiförvaltningen få återrapportering om var arbeten 
utförts. Syftet för insamlandet av informationen är bl.a. att kunna göra kvalitetsuppföljningar av 
utfört arbete i enlighet med uppdraget samt för att tjäna som underlag för kommande skogliga 
åtgärder. 

 

Vilka som kan komma att ta del av uppgifterna 
 
Dina uppgifter kan om det är nödvändigt, komma att lämnas ut till exempelvis andra entreprenörer 
som är involverade och samverkar i samma projekt. Ett annat exempel är om du företräder en av 
våra kommersiella lokalhyresgäster och det är fråga om marknadsföring av produkter och tjänster 
som ni kan ha användning för i hyresförhållandet, exempelvis till bredbandsbolag, elbolag eller 
försäkringsbolag.  
 
I de fall vi anlitar andra företag, exempelvis att sköta vår IT-drift att behandla personuppgifter för 
Akademiförvaltningens räkning, är företaget i fråga att anse som personuppgiftsbiträde till oss. Vi 
har personuppgiftsbiträdesavtal med våra biträden och de kommer endast att behandla uppgifterna 
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i enlighet med de syften de samlats in för och i enlighet med våra instruktioner och gällande 
dataskyddslagstiftning. Uppgifter om dig kan även komma att lämnas ut om det skulle krävas enligt 
lag eller myndighetsbeslut, exempelvis i samband med revision.  
 
Uppgifterna överförs som regel inte till tredjeland (utanför EU/EES). Om så ändå skulle bli 
aktuellt, kommer Akademiförvaltningen att vidta lämpliga åtgärder och arrangemang för att 
säkerställa att skyddet för personuppgifterna är tillräckligt och att mottagarens behandling sker i 
överensstämmelse med tillämpliga lagar, avtal och regler.  
 

Hur länge sparas dina uppgifter? 
 
Vi sparar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet de samlats in för. 
Utgångspunkten är att så snart kundförhållandet har upphört och vi inte har någon kvarstående 
fordran, gallras uppgifterna bort. Uppgifter om dig kan dock komma att sparas längre om det krävs 
enligt lag eller förordning. Förkommer dina uppgifter på exempelvis fakturor vi har som 
bokföringsunderlag, sparas uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen.  
 

Dina rättigheter 
 
Uppsala Akademiförvaltning strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. 
För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål, men du har rätt att 
själv begära rättelse av eventuella felaktiga eller inaktuella uppgifter om dig. Du har även rätt att 
invända mot vår behandling om du anser att den är felaktig.  
 
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål, kan du när 
som helst meddela oss detta. 
 
Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi har registrerat om dig, genom att begära ut ett så kallat 
registerutdrag där det framgår vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 
  
Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du 
exempelvis anser att de är överflödiga. Du har i vissa fall även rätt att få ut eller överföra dina 
personuppgifter som du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart 
format till ett annat företag (dataportabilitet). 
 
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
klaga hos oss och hos den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. 
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(Datainspektionen t.o.m. 2020) Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina 
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. 
 
Om du vill begära ut ett registerutdrag eller om du har andra frågor rörande vår behandling av 
personuppgifter ber vi dig kontakta oss enligt uppgifterna nedan. 
 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig  
 

Uppsala Akademiförvaltning KB (organisationsnummer 969647-9212, postadress Box 121, 751 04 
Uppsala) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi själva eller 
något av våra personuppgiftsbiträden utför.   
 
Vid frågor: 
Maila dataskydd@uaf.uu.se eller  
Skicka brev märkt ”Dataskydd” till Uppsala Akademiförvaltning, Box 121, 751 04 Uppsala eller 
Ring vår reception tel.nr. 018-471 75 00. 
 
 
Senast fastställd av ledningsgruppen 2019-05-07 
Uppdaterad 2021-12-08 
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