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INTEGRITETSPOLICY GK SAFETY AB  

 

GK Safety AB (”GK Safety” eller “vi”) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi 

behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn gäller för dig som är 

registrerad i GK Safetys utbildningsportal som utbildningsdeltagare, handledare och för dig som 

hanterar anmälningar i GK Safetys orderverktyg och utbildningsportal. Om du är utbildningsdeltagare 

behandlar vi dina personuppgifter för att administrera din anmälan och ditt konto till 

utbildningsportalen, tillhandahålla utbildningsbevis och för att kommunicera med dig inför 

utbildningen samt för att kunna godkänna dina eventuella praktiska moment i utbildningen. Om du 

är handledare behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla ett handledarkonto till 

utbildningsportalen där du kan godkänna utbildningsdeltagares praktiska moment i utbildningen. Vi 

kommer även skicka information till dig i egenskap av representant för vår kund. Om du hanterar 

anmälningar i GK Safetys orderverktyg och utbildningsportal behandlar vi dina personuppgifter för 

att tillhandahålla ett konto till orderverktyget och utbildningsportalen samt för att skicka 

marknadsföring och information till dig i egenskap av representant för vår kund eller tidigare kund. 

Om du är representant för en potentiell kund behandlar vi dina personuppgifter för att skicka 

marknadsföring och information. Nedan kan du läsa mer om hur och varför vi behandlar dina 

personuppgifter samt vilka rättigheter du har att påverkar vår behandling, t.ex. att du har du en rätt 

att invända mot behandling för marknadsföringsändamål. Vi beskriver även vad vi har för laglig grund 

för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter. 

 

Innehållsförteckning       

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?                  

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?      

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?                 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter                   

För dig som är registrerad som utbildningsdeltagare                    

För dig som är handledare                    

När du är registrerad som handledare behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt.              

För dig som hanterar anmälningar i GK Safetys orderverktyg och utbildningsportal                   

Intresseavvägningar       

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter? 

GK Safety AB  med organisationsnummer 559295-7038 , ansvarar för behandlingen av dina 

personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål. Om du 

har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av 

dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@gksafety.se eller ringa oss på 

telefonnummer 018-55 00 55. Vår postadress är Fyrislundsgatan 37A. 754 44 Uppsala. 

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på GK Safety. Vi kommer dock att dela dina 

personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden i enlighet med nedan. 

• För att ha fungerande utbildningsportal och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar 

vi dina personuppgifter med våra samarbetspartner. När vi delar dina personuppgifter med 

våra samarbetspartner görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter 

gentemot oss. Samarbetspartner är: 

o Jobsafe Sverige AB  

 

När du blir registrerad som utbildningsdeltagare hos GK Safety av din arbetsgivare kommer vi även 

att dela dina personuppgifter med den person som har anmält dig till utbildningen för att t.ex. 

administrera din utbildning och ditt resultat. Notera att din arbetsgivare är självständigt 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha mer detaljerad 

information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss på de 

kontaktuppgifter som framgår i början av integritetspolicyn. Dina personuppgifter behandlas endast 

inom EU/EES. 

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur 

vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan. 

 

Rätt att invända mot behandling 

Du har alltid rätt att rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för 

marknadsföringsändamål. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter 

som grundar sig på en intresseavvägning. Dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för 

fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 
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Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt 

information om den behandling som vi utför, t.ex. ändamålen med behandlingen och hur länge 

uppgifterna sparas. Du kan även få tillgång till personuppgifterna och få en kopia av de 

personuppgifter som behandlas av oss. 

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att be oss komplettera 

ofullständiga personuppgifter. 

 

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling 

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana 

förutsättningar föreligger om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som 

de samlats in. Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. 

Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om 

behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en 

begränsning av uppgifternas användning 

 

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål kan lämnas 

till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller 

där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig 

tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen. Den här rättigheten påverkar inte något annat 

administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. 

 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att be oss att överföra vissa av dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett 

strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke 

eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av 

personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter 

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av 

personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa 

om hur länge vi sparar dina personuppgifter. 
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För dig som är registrerad som utbildningsdeltagare  

När du blir registrerad som utbildningsdeltagare hos GK Safety av din arbetsgivare behandlar vi dina 

personuppgifter på följande sätt: 

Administrera anmälan och utbildningen 
Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Anmäla dig till utbildningen  
• Skapa och administrera ditt personliga 
konto till utbildningsportalen 
 • Administrera och genomföra din 
utbildning  
• Skicka inloggningsuppgifter till portalen 
samt påminnelser om utbildningen 

• Namn  
• E-postadress  
• Telefonnummer  
• Postadress  
• Personnummer  
• Vem som är din arbetsgivare  
• Resultat från utbildningen 

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina 
personuppgifter är vårt berättigade intresse 
av att kunna fullgöra avtalet i förhållande till 
vår kund eller samarbetspartner. 
Behandlingen av ditt personnummer är 
motiverat av att utbildningsbeviset som du 
får efter genomförd utbildning är personligt 
och ska kunna kopplas till dig. Personnumret 
är därför nödvändigt för en säker 
identifiering. 

Lagringstid: Din anmälan till en specifik utbildning gallras senast sex månader efter att den har inkommit. Dina personuppgifter och ditt 
personliga konto sparas fram tills du väljer att ta bort ditt konto eller annars begär att vi ska ta bort dina uppgifter. Om du är inaktiv och 
inte loggar in på ditt konto eller inte deltar på några utbildningar under 5 år kommer dina uppgifter att raderas. 

 

Tillhandahålla utbildningsbevis 

Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Skapa och skicka utbildningsbevis efter 
genomförd utbildning 
• Lämna ut utbildningsbevis till dig vid 
begäran 

• Namn  
• E-postadress  
• Postadress  
• Personnummer  
• information om genomförd utbildning  

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina 
personuppgifter för att skapa och skicka 
utbildningsbevis efter genomförd utbildning 
är vårt berättigade intresse av att kunna 
fullgöra avtalet i förhållande till vår kund. Vi 
sparar uppgifter om din utbildning efter att 
vi lämnat det första utbildningsbeviset med 
stöd av vårt berättigade intresse av att kunna 
lämna ytterligare utbildningsbevis om du 
frågar efter det. Behandlingen av ditt 
personnummer är motiverat av att 
utbildningsbeviset som du får efter 
genomförd utbildning är personligt och ska 
kunna kopplas till dig. Personnumret är 
därför nödvändigt för en säker identifiering. 

Lagringstid: Lagringstid: Uppgifterna behandlas fram till du väljer att ta bort ditt konto till utbildningsportalen eller annars begär att vi 
ska ta bort dig och de utbildningar som du har genomfört. Om du är inaktiv och inte loggar in på ditt konto eller inte deltar på några 
utbildningar under 5 år kommer dina uppgifter att raderas. 
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För dig som är handledare  

När du är registrerad som handledare behandlar vi dina personuppgifter på följande sätt. 

Tillhandahålla ett handledarkonto till utbildningsportalen 
Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Tillhandahålla ett handledarkonto till 
utbildningsportalen 

• Namn  
• E-postadress  
• Telefonnummer  
• Postadress  
• Personnummer  
• Vem som är din arbetsgivare  
• Resultat från utbildningen 

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina 
personuppgifter är vårt berättigade intresse 
av att kunna fullgöra avtalet i förhållande till 
det företag som erbjuder handledare. I det 
avtalet ingår att tillhandahålla 
inloggningsuppgifter till en 
representant/anställd hos det företag som 
tillhandahåller handledaren. 

Lagringstid: Uppgifterna behandlas under den tiden som GK Safety har ett pågående avtal med det företag som tillhandahåller 
handledaren. 

 

 

För dig som hanterar anmälningar i GK Safetys orderverktyg och utbildningsportal 

När du hanterar anmälningar i GK Safetys orderverktyg och utbildningsportal behandlar vi dina 

personuppgifter på följande sätt. 

Tillhandahålla administratörskonto till orderverktyget och utbildningsportalen 
Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Administrera anmälningar till utbildningar  
• Tillhandahålla ett konto till orderverktyget 
och utbildningsportalen 

• Namn  
• E-postadress  
• Inloggningsuppgifter  
• Företagskoppling 

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina 
personuppgifter är vårt berättigade intresse 
av att kunna fullgöra avtalet i förhållande till 
vår kund eller samarbetspartner. I det 
avtalet ingår att tillhandahålla 
inloggningsuppgifter till en 
representant/anställd hos vår kund. 

Lagringstid: Uppgifterna behandlas under den tiden som GK Safety har ett pågående avtal med vår kund eller vår samarbetspartner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Skicka marknadsföring och information 
Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Marknadsföra våra tjänster till dig som 
representant för vår kund, tidigare kund eller 
potentiell kund 

• Namn  
• E-postadress  
• Telefonnummer  
• Företagskoppling  
• Genomförda utbildningar för 
utbildningsdeltagare 

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt 
berättigade intresse av marknadsföra våra 
tjänster till dig som representant för ett 
företag och som vi tror att ditt företag kan 
vara intresserad av. 

Lagringstid: Om ditt företag är befintlig eller tidigare kund behandlar vi som utgångspunkt uppgifterna under ett år från den senast 
godkända utbildningsdeltagaren. I den mån en utbildning behöver förnyas för att fortsättningsvis vara giltig kommer vi att behandla dina 
uppgifter fram tills förnyelsen ska ske. Om ditt företag ännu inte är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för 
marknadsföringsändamål i som utgångspunkt tre månader. Notera att du alltid har rätt att invända mot behandling av dina 
personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

 

Fakturering och följa bokföringslagen 

Behandlingar som utförs: Personuppgifter som behandlas: Laglig grund: 

• Skicka faktura och genomföra betalning  
• Följa bokföringslagen 
 

•Namn  
• Företagskoppling 

Intresseavvägning 
 
Vår rättsliga grund för att behandla dina 
personuppgifter är vårt berättigade intresse 
av att kunna fullgöra avtalet i förhållande till 
vår kund eller samarbetspartner, d.v.s. för 
att vi ska kunna ta betalt för utbildningen 
och därmed fullgöra vårt avtal. Rättslig 
förpliktelse Behandlingen är nödvändig för 
att vi ska kunna följa bokföringslagen 

Lagringstid: : Faktureringsuppgifter behandlas fram tills fakturan är betald. Uppgifterna behandlas dock i sju till åtta år i enlighet med 
bokföringslagen. 

 

Intresseavvägningar 

För vissa ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig 

grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att 

utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få 

dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellerna ovan. 

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen är du välkommen att kontakta oss. 

Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn. 

 

Denna integritetspolicy fastställdes den 01 mars 2021 


