Du som angetts som anhörig till anställd hos
Riksbyggen
Personuppgiftsansvarig och behandlingar
Riksbyggen ekonomisk förening, org nr 702001-7781, behandlar uppgifter om dig då
du har angetts som anhörig av person som är anställd hos Riksbyggen. De uppgifter vi
behandlar om dig är namn, relation och telefonnummer. Vi har uppgifterna för att
kunna kontakta dig om den anställde råkar ut för en olycka eller i annan nödsituation.
Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och Riksbyggen
är vad man i dataskyddsförordningen (GDPR) kallar personuppgiftsansvarig för
behandlingarna. Uppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden berättigat
intresse. Riksbyggen menar att vårt och den anställdes intresse av att kunna kontakta
dig vid olycksfall och dylikt väger tyngre än ditt intresse av att vi inte ska behandla
dina personuppgifter enligt ovan.
Hur samlar vi in personuppgifter
Vi har fått dina uppgifter från den anställde som uppgett dig som närmast anhörig.
Vilka delas informationen med?
Uppgifterna behandlas av Riksbyggen och i våra IT-system, vars drift sköts av extern
part som Riksbyggen har avtal med.
Hur länge sparas uppgifterna
Dina uppgifter tas bort då den person som uppgett dig som närmast anhörig väljer att
ta bort dig eller då denna person slutar hos Riksbyggen.
Dina rättigheter och kontaktuppgifter
Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det
betyder att du kan begära att få uppgift om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade, viss behandling
begränsad, ogrundad behandling raderad och dessutom kan du i vissa fall begära att få
personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En
begäran om något av det nämnda kan skickas till HR_support@riksbyggen.se. Det är
också denna adress du kan vända dig till om du skulle ha frågor relaterat till hur vi
behandlar dina personuppgifter.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina
personuppgifter. För att säkerställa att dataskyddslagstiftningen följs och att dina
personuppgifter hanteras på rätt sätt har Riksbyggen utsett ett dataskyddsombud. Hen
kommer du i kontakt med på gdpr@riksbyggen.se, ange DSO i ämnesraden. Skulle
du uppleva att Riksbyggen inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att
lämna in klagomål till Datainspektionen. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt
som möjligt önskar vi dock att du vänder dig till oss i första hand.
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Uppdatering av denna information
Informationen i denna skrift kan komma att uppdateras. Aktuell version finns på
www.riksbyggen.se/integritet. Denna version gäller från och med 19 juni 2018.

Riksbyggen ekonomisk förening
www.riksbyggen.se

Post: 106 18 Stockholm
Besök: Kungsbron 21
Växel: 0771-860 860

Org nr: 702001-7781
Styrelsens säte: Stockholm

