
Integritetspolicy

Vi respekterar integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Vår integ-
ritetspolicy förklarar hur Liljewall Arkitekter Aktiebolag 556145-0379 behandlar 
dessa samt hur vi ser till att vår behandling av dina personuppgifter görs på ett  
ansvarsfullt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Bakgrund

1) Integritetspolicyns omfattning

• Vår behandling av de personuppgifter 
som du lämnar till oss i samband med 
en intresseanmälan för inbjudningar och 
information på vår hemsida. 

• Vår behandling av de personuppgifter som vi 
samlar i vårt kund- och kontaktregister.

2) Så här behandlar vi dina personuppgifter

• Liljewall är ansvarig för den behandling av 
personuppgifter som utförs av oss eller för vår 
räkning. Det innebär att vi beslutar om, hur 
och varför dina personuppgifter behandlas. 
Har du frågor kring detta kan du kontakta oss 
via de kontaktuppgifter vi anger nedan. 

• Vi strävar efter att ha relevanta, korrekta och 
uppdaterade personuppgifter. Vi hanterar i 
huvudsak bara dina kontaktuppgifter och din 
roll i organisationen. 

3) Varför & för vilka ändamål samlar vi in dina

• Som konsulterande verksamhet så är vårt 
främsta syfte att möjliggöra att hålla en god 
affärsrelation och kommunikation med dig.

• För att kunna bjuda in dig till olika typer av 
events så som seminarier, invigningar och 
liknande.

4) Hur vi får tag i dina personuppgifter 

Vi behandlar alltid dina personuppgifter enligt 
rådande lagstiftning. Som rättslig grund för 
behandling hänvisar vi till uppfyllande av avtal, 
samtycke eller genom en intresseavvägning där 
Liljewall har ett berättigat intresse att behandla 
dina personuppgifter för att t.ex. upprätthålla 
affärsrelationer.

personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy omfattar vår behandling av de personuppgifter som du lämnar 
till oss i olika sammanhang.

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan relateras till en 
person. Med behandling avses all hantering av personuppgifter, ex. insamling, registrering, 
lagring, överföring, radering etc.



Integritetspolicy

Liljewall registrerar, eller kan komma att 
registrera dina personuppgifter i samband med 
att du;

• Är kund, leverantör, samarbetspartner eller 
intressant i några av våra uppdrag

• Kontaktar oss via e-post, telefon, hemsidan 
eller social media

• Anmäler dig till nyhetsbrev, seminarium eller 
annat typ av event som arrangeras av oss. 

• Söker anställning eller praktik på Liljewall

5) Vilken typ av personuppgiftsinformation 

• För intresseanmälan via hemsida; för- & 
efternamn, e-post samt arbetsplats

• För kund-& kontaktregister; arbetsplats, titel, 
för- & efternamn, telefonnummer, e-post

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande 
lagstiftning. De lagras exempelvis så länge vi har 
en pågående affärsrelation eller samarbete och 
inte under en längre tid än vad som är nödvändigt 
till ändamålet. Viss information behöver vi dock 
behålla längre då det krävs av andra lagar (tex. 
Bokföringslagen). 

5) Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att analysera 
och utvärdera trafiken på vår webbplats så att 
vi kan förbättra innehållet. Detta sker på ett 
anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som 
bara använder en del av IP-adressen. Det är 
inte möjligt att spåra en identifierbar persons 
aktivitetsmönster på Internet.

6) Dina rättigheter

• Rätt till tillgång: du har rätt att, i enlighet med 
GDPR, när som helst begära tillgång till dina 
personuppgifter som vi hanterar

• Rättning: du har rätt att få felaktiga 
personuppgifter om dig rättade

• Radering: du har rätt att begära radering av dina 
personuppgifter 

• Begränsning: du har rätt att begränsa vår 
behandling av dina personuppgifter

• Återkallande: du har rätt att, om behandlingen 
baseras på samtycke, när som helst dra tillbaka 
ditt samtycke

• Skicka klagomål: du har rätt att skicka ett 
klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du 
anser att vi behandlar dina personuppgifter i 
strid med gällande dataskyddslagstiftning

7) Kontaktuppgifter

Du kan komma i kontakt med oss genom;

• Besök: Odinsplatsen 1, 411 02 Göteborg
• Telefon: 010-205 10 80
• E-post: info@liljewall.se

lagras och hur länge lagras den? 

Bakgrund


