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Syfte 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018 respekteras av oss på 

QICON på alla de sätt som är möjliga med hänsyn till vår verksamhet. Syftet med denna 

integritetspolicy är att tydliggöra för medarbetare och kunder, hur vi hanterar personuppgifter i vårt 

företag. 

Vilka personuppgifter från kunder registreras? 

Vi behöver lagra några personuppgifter från våra kunder för att på ett effektivt sätt kunna genomföra 

byggprojekt, kunna söka ROT-avdrag och kunna uppfylla lagens regler om ansvar under 10 år. 

De personuppgifter vi behöver lagra är: Namn, adressuppgifter, mobil-nummer, epost-adress, 

personnummer, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer. 

Vi behöver också lagra foton från projekt och epost-kommunikation, för att kunna dokumentera hur 

vi genomfört byggnationen. 

Vilka personuppgifter från medarbetare registreras? 

Vi behöver lagra några personuppgifter från våra medarbetare för att på ett effektivt sätt kunna 

hantera löner, skatter och arbetsgivaravgifter samt för att kunna kommunicera på ett effektivt sätt. 

De personuppgifter vi behöver lagra är: Namn, adressuppgifter, mobil-nummer, epost-adress, 

personnummer, bankkontouppgifter, passnummer, nationalitet och svenskspråknivå. 

Vi behöver också lagra CV för att kunna utveckla våra medarbetare. Även profilfoto behöver vi 

registrera, för att våra medarbetare ska kunna identifiera varandra och effektivt kommunicera med 

varandra. 

Vi behöver även lagra uppgifter om var en medarbetare befinner sig i samband med att ett 

arbetspass påbörjas eller avslutas. Detta görs för att kunna dokumentera arbetstid till våra kunder. 

Hur lagras personuppgifterna? 

Vi registrerar våra kunders uppgifter i vårt excel-baserade kundregister och lägger in foton och epost 

som vi tar emot och skickar på vår dataserver. 

Vi registrerar våra medarbetares uppgifter i vårt excel-baserade anställningsregister och lägger in CV, 

foton och epost som vi tar emot och skickar på vår dataserver. En del uppgifter, som Namn, mobil-

nummer, epost-adress och foto publiceras också på vår hemsida. 

Information om våra medarbetares anhöriga registreras i vårt kundregister. 

Alla positionsdata för arbetspass registreras i vår web-baserade databas NUBA, tillhörande Karpet 

AB. 
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Vem/vilka har tillgång till personuppgifterna? 

Endast personer med ledningsfunktion hos QICON kommer generellt åt uppgifter om våra kunder. 

Begränsad information om våra kunder (namn, adress och kontakt-data) delges de medarbetare som 

aktivt kommer att arbeta med kundernas projekt. 

Uppgifter om våra kunder delas aldrig med tredje person i annat syfte än att genomföra ansökan av 

ROT-avdrag eller hantera en reklamation. 

I begränsad omfattning informerar vi våra kunder om nyheter hos QICON. Vill en kund inte ta del av 

denna information så kan man alltid begära att eventuella utskick inte längre ska tillställas en. Vi 

respekterar en sådan begäran. Den görs till vår epost-adress info@qicon.se. 

Information om våra anställda som finns lagrade i anställningsregistret kommer endast personer med 

personaladministrativa arbetsfunktioner åt. 

Information om våra anställdas anhöriga, som finns lagrade i kundregistret, publiceras på ett anslag 

på varje projekt och är således fritt tillgängligt för alla som vistas på våra projekt. 

Kontaktuppgifter till våra medarbetare publiceras på hemsidan och är fritt tillgängligt. 

Endast personer med ledningsfunktion hos QICON kommer åt positionsuppgifter för arbetspass. 

Uppgifter om vår personal delas endast till vår kontrakterade personaladministration. 

Hur länge finns personuppgifterna lagrade? 

Personuppgifter som finns lagrade och eventuella foton och CV sparas under 10 år från det att 

projektet avslutats eller anställningen upphört. Därefter raderas dessa. Det är inte möjligt för QICON 

att automatiskt radera den epost som skickats eller tagits emot, och som innehåller personuppgifter. 

För att dessa skall raderas krävs en aktiv begäran, att vårt arkiv skall rensas från all epost med 

berörda personuppgifter.  

Dina rättigheter 

En aktiv eller före detta kund eller medarbetare har alltid rätt att få sina uppgifter kontrollerade, 

uppdaterade eller raderade, såvida de inte behövs för framtida ansvarsåtaganden eller 

efterforskningar. En begäran om kontroll, uppdatering eller radering av personuppgifter ska skickas 

till info@qicon.se med angivande av vilka personuppgifter som omfattas av begäran. 

 


