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Datapolicy 
 

1  Bakgrund och syfte  

MORE projektledning tar våra kunder, konsulter, entreprenörer och dess individers integritet på allvar 

och syftet med denna datapolicy är att påvisa att de personuppgifter som behandlas av MORE 

projektledning används ändamålsenligt, samt skyddas mot obehörig åtkomst och användning av deras 

personuppgifter.  

Bestämmelserna i denna datapolicy gäller behandlingen av personuppgifter i både i databaser och ärende- 

och dokumenthanteringssystem men också ostrukturerat material i form av till exempel text i 

ordbehandlingsprogram och på internet, bilder och e-post. Datapolicyn beskriver de personuppgifter som 

MORE projektledning behandlar, vilka som har rätt att ta del av personuppgifterna, samt vilka rättigheter 

enskilda individer har vad gäller behandling av deras personuppgifter.  

 

2  Definitioner  

Med personuppgift avses, enligt denna datapolicy, all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras 

till en fysisk person som är vid liv.  

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, 

t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, återvinning, inhämtande, 

användning, utlämnande genom översändning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, 

sammanställning eller samkörning, blockering, eller radering.  

Personuppgiftsansvarig är den juridiska person (MORE projektledning) som bestämmer vilka uppgifter 

som ska behandlas och hur de ska användas.  

Dataskyddsombud är den fysiska person som, efter bestämmelser av den personuppgiftsansvarige, 

självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt. Dataskyddsombudet 

hos MORE projektledning är VD Erik Danielsson.  

 

3  Enskilda individers rättigheter  

Alla individer som involveras i ett projekt eller en utredning har rätt att ta del av hur deras 

personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandling ska lämnas i samband med att ett 

nytt projekt eller utredning startas eller när individer som på ett eller annat sätt är delaktiga i ett projekt så 

begär.  

Alla har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Samtidigt har berörda individer en skyldighet att se till att de 

uppgifter som MORE projektledning tar del av är korrekta och uppdaterade.  
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Alla som medverkar i ett projekt har rätt att få sina uppgifter raderade när garantiperioden för projektet 

löpt ut. I de fall ett projekt avslutas i utredningsfasen har individen rätt att få sina uppgifter raderade när 

utredningen inte längre är aktuellt. 

Rätten att bli glömd gäller inte om uppgifterna fortsatt behandlas i syfte att uppfylla annan rättslig 

förpliktelse så som redovisningsskyldighet, eller för uppgifter som är av särskilt intresse för MORE 

Projektledning- t.ex. personuppgifter som förekommer i protokoll och befattningslängder. Personer har 

rätt att bli borttagna från bilder som MORE projektledning lägger ut på hemsidor, i fotoalbum eller i 

sociala medier.  

Om en individ begär rättelse har den rätt att kräva begränsad användning av personuppgifter, under den 

tid det tar att utreda uppgifternas korrekthet.  

Individer har rätt att invända mot behandling av uppgifter i de fall behandling sker för en uppgift som är 

av allmänt intresse eller intresseavvägning. Om en invändning mot behandling som sker enligt dessa 

principer måste MORE projektledning visa att dess intresse väger tyngre än den enskildes intressen, eller 

att behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

Individer har rätt att lämna in klagomål till integritetsskyddsmyndigheten om denne anser att uppgifter 

behandlas i strid med dataskyddsförordningen.  

 

4 Uppgifter som MORE projektledning samlar in och behandlar 

a.  Insamling av personuppgifter 

MORE projektledning samlar in personuppgifter då ett nytt projekt eller utredning startas. 

Kontaktuppgifter till kund, entreprenörer och andra involverade parter samlas då in för att de olika 

parterna ska kunna kontakta varandra under projektets/utredningens gång. 

Uppgifter för köp eller transaktioner som sker via MORE projektledning behandlas också av 

redovisningsskäl; detta inkluderar bland information om fakturering. Den här informationen delas enbart 

till den tredje part som genomför själva transaktionen och används bara i enlighet med bestämmelser i lag.  

Rätten till begränsad behandling av personuppgifter gäller i händelse där en individ anser att uppgifterna 

är felaktiga och har begärt rättelse. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta. 

När en person söker anställning eller dylikt kommer kontaktuppgifter och eventuell löneinformation att 

samlas in och behandlas.  

b.  Delning av personuppgifter  

MORE projektledning lämnar inte ut uppgifter till enskilda personer annat än till den som själv äger 

uppgiften, om inte uppgiften anses vara av vikt för det projekt eller utredningen individen är en del av, 

eller i enlighet med denna dataskyddspolicy efter beslut av MORE projektlednings VD. 
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c.  Lagring och borttagning av personuppgifter  

Data lagras från att ett projekt startats upp till dess garantitiden upphör därefter tas alla personuppgifter 

bort. I de fall ingen garantitid förekommer sparas uppgifterna så länge projektet är aktuellt. 

När MORE projektledning tar del av personuppgifter exempelvis i form av ett CV så sparas 

personuppgifterna i max ett (1) år. 

Efter det bevaras endast uppgifter som är av intresse utifrån ett företagshistoriskt perspektiv eller sådant 

som MORE projektledning måste bevara i enlighet med annan lagstiftning. Det är MORE projektledning 

själv i egenskap av personuppgiftsansvarig som bestämmer vilka uppgifter som ska sparas. 

När personuppgifter från individer i ett projekt inkommer via e-post ska de sparas i speciella mappar; det 

medför en god översyn av vilka personuppgifter som behandlas inom det specifika projektet. Extra 

känsliga uppgifter tas bort från e-posten och lagras istället på MORE projektlednings drive, Rushfiles.  

 

5  Säkerhet  

Med denna datapolicy förbinder sig MORE projektledning att ha utarbetade rutiner som säkerställer att 

personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till personuppgifterna. Vidare 

ska MORE projektledning utbilda sina nyanställda i personuppgiftshantering, samt utbilda all sin personal 

en gång per verksamhetsår. Vidare ska MORE projektledning verka för att systematiskt informera om hur 

informationssäkerhet säkerställs; analysera och säkerhetsklassa personuppgifter och system för att 

minimera säkerhetsrisker, samt förebygga händelser som kan leda till negativa konsekvenser.  

MORE projektledning är i egenskap av personuppgiftsansvarig den som bestämmer hur personuppgifter 

ska behandlas och av vem. MORE projektledning har ansvar för att utarbeta rutiner och instruktioner för 

hur personuppgifter får användas, samt säkerställa att enbart behöriga har åtkomst till behandlingen av 

personuppgifter.  

MORE projektledning ska ha utarbetade rutiner för insamling och radering av personuppgifter så att de 

inte förvaras längre än nödvändigt. MORE projektledning ska dessutom utse ett personuppgiftsombud 

som ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagenligt sätt.  

I händelse av personuppgiftsincidenter har MORE projektledning skyldighet att inrapportera det till 

integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar. Om det är så att en eller flera individer riskerar att skadas 

av id-stöld, bedrägeri, eller finansiella stölder är MORE projektledning skyldig att informera de 

individerna så att de kan vidta nödvändiga åtgärder.  

 

6 Ändringar av datapolicyn  

Denna datapolicy har antagits av MORE projektlednings VD. MORE projektledning är skyldig att 

informera berörda parter att ändringar har gjorts i denna policy.  

   


