
NAWEs HANTERING AV PERSONUPPGIFTER GDPR . 2 

NAWE Sverige AB värderar individers integritet och betydelsen av att skydda de 
personuppgifter som delgett oss av våra kunder och medarbetare. Det är vår 
skyldighet att på ett tillrådligt sätt hantera och säkerställa alla personuppgifter enligt 
dataskyddslagstiftningen. 

NAWes riktlinjer för att skydda personuppgifter : 

NAWE begränsar insamlingen och behandlingen av personuppgifter. 

NAWE lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Försiktighetsåtgärder ska vidtas för 
att skydda personuppgifter genom säkerhetsrutiner, som att begränsa enbart till en 
liten grupp medarbetare för att införa tekniska begränsningar och individuella 
försiktighetsåtgärder. 

NAWE lagrar personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att uppfylla 
definierades ändamål enligt svensk lag. 

NAWE informerar individerna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur 
uppgifterna kommer att användas. 

NAWE agerar under laglig behandling enligt EU-kommissionen. Om en trolig 
osäkerhet kring hantering av personuppgifter för individers friheter och rättigheter 
uppstår, genomför NAWE konsekvensbedömning och föreslår lämpliga 
säkerhetsåtgärder. 

NAWEs system och processer stödjer skydd för personuppgifter och enligt lagen 
fungerar som avsett. Vid anlitande av personuppgiftsbiträde enligt 
dataskyddsförordningen genomförs avtal för att skydda personuppgifterna. 
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NAWEs åtagande avseende hantering av personuppgifter 

NAWEs information nedan beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och använder 
och för vilka ändamål 
och vem vi kan lämna ifrån oss dina personuppgifter för samarbete. Vi informerar om 
dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter. 

Vems personuppgifter samlar vi in? 

 



Vi samlar in dina personuppgifter eftersom du är vår kund, eller för att vi har ett 
annat 
affärsrelaterat samarbete. 

Hur samlar vi in dina personuppgifter? 
Vi kan samla in dina personuppgifter direkt från dig, när du eller ditt 
företag/arbetsgivare ingår ett avtal med oss som kund eller konsult. När du besöker 
vår hemsida eller söker jobb. Därutöver från offentligt tillgängliga källor. I egenskap 
under laglig behandling såsom i samtycke, dokumenteras uttryck isåfall ändamål och 
frivilliga alternativ 

På vilka grunder samlar vi in dina personuppgifter? 
De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter är t.ex fullgörande av ett 
avtal, t.ex. att tillhandahålla våra tjänster till kund eller få tjänster från våra 
leverantörer. Likaså uppfylla skyldigheter genom lagar och förordningar, t.ex. att 
betala skatter. 

Varför samlar vi in dina personuppgifter? 
Vi samlar in dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, ta emot tjänster 
från leverantörer samt administrera uppdrag och hålla ett kundregister. 
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För att begära ut registeruppdrag ladda ner denna mall och skicka din begäran.  

KONTAKT 
Om du har frågor eller kommentarer till detta 

Begäran om att få tillgång till personuppgifter 

Jag begär att få registerutdrag och information om de personuppgifter som NAWE 
behandlar om mig, samt en kopia av dessa personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningen. 

För att underlätta hanteringen av din begäran kan du fylla i vilka personuppgifter som 
din begäran avser. 

□ Min begäran avser följande personuppgifter som behandlas av NAWE: 

□ Jag har varit i kontakt med följande på NAWE: 

            

 

 

 



Vill du begränsa din begäran på något annat sätt, t.ex. vissa tidsperioder? 

Har du ytterligare uppgifter som kan underlätta vår sökning efter dina 
personuppgifter? T. ex mailadress, telefonnummer, kontaktperson vänligen skriv ner 
beskrivning av i vilket sammanhang du varit i kontakt med NAWE. 

Kontaktuppgifter till dig 

Namn: 
Folkbokföringsadress: 

Epost: 
Telefon: 

Skicka din begäran till: 
NAWE Sverige AB  
Artillerigatan 6 
114 51 Stockholm 

NAWE Sverige AB 

 


