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INTEGRITETSPOLICY – EXTERN 
__________________________________________________________________________ 
 

 
INTRODUKTION 

I denna Integritetspolicy ger vi dig information om hur dina personuppgifter behandlas av 
Diagona AB org.nr 559004-7626 med adress Finlandsgatan 48, 164 74 Kista. 
Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och för att tillämplig lagstiftning, 
myndighetsbeslut och praxis som gäller, däribland Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 
2016/679). För oss är personlig integritet viktigt. Det är viktigt att du kan känna dig trygg med 
hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Integritetspolicyn beskriver: 

• Individens integritet 

• Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter 

• Vilka personuppgifter vi hanterar, vår lagliga grund samt lagringstider 

• Vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter 

• Dina rättigheter som registrerad 

• Hur du kommer i kontakt med oss 
 
INDIVIDENS INTEGRITET 

GDPR är utformat med individens integritet i fokus. Idag samlar företag, myndigheter och 
andra organisationer uppgifter om dig som privatperson av olika skäl. I många fall kan skälen 
vara rimliga. Den stora skillnaden mot tidigare lagstiftning är att du som person ska få större 
kontroll över din information. Du äger informationen om dig själv och kan därmed begära att 
ett företag raderar, lämnar ut eller överför den informationen till annan part. GDPR syftar 
också till att du som individ skall ha större insyn i hur din information används. 
 
VEM SOM BÄR ANSVARET FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER 

Diagona AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar som rör dig. Detta 
hindrar dock inte att andra organisationer, t.ex. projektarbetsplatser, systemleverantörer och 
myndigheter etc. som även de hanterar motsvarande uppgifter om dig kan ha ett självständigt 
personuppgiftsansvar.  
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer. 
De enda som har tillgång till personuppgiftsinformation är behöriga användare.  
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VILKA PERSONUPPGIFTER VI HANTERAR, VÅR LAGLIGA GRUND SAMT LAGRINGSTID 

Diagona AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar 
med oss och som innefattar följande: 

• När du beställer en tjänst och blir kund 

• När du registrerar dig på vår karriärsida på webben 

• När du ingår avtal med Diagona AB och blir affärspartner 

• När du registreras som kontaktperson hos Diagona AB för din organisation 

• När du har en fråga eller kontaktar oss via webb, mail eller nyhetsbrev 
 
VILKA SOM KAN KOMMA ATT TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Dina personuppgifter kan även komma att delas med företag/organisationer som är 
självständigt personuppgiftsansvariga. Att de är självständigt personuppgiftsansvariga innebär 
att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget/organisationen 
behandlas. Sådana företag/organisationer omfattar: 
 

• Myndigheter avseende våra lagstadgade rapporteringsskyldigheter 

• Leverantörer av system gällande fakturering och hantering av filer och avtal 

 

De uppgifter vi hanterar kommer vi att lagra så länge det krävs för att vi ska kunna leva upp till 

våra förpliktelser. Vi tillämpar alltid möjligheten till avregistrering från nyhetsbrev och annan 

marknadsföring. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all 

behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. 

 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD 

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill 
få en bättre inblick i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till 
uppgifterna.  
 

HUR DU KOMMER I KONTAKT MED OSS 

Om du vill komma i kontakt med oss i frågor rörande hantering av personuppgifter ska du i 
första hand vända dig till: 
 
Diagona AB 
Finlandsgatan 48, 164 74 Kista 
info@diagona.se 
08-528 00 143 


