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Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) 
Rutin för Rotgruppen Stockholm AB (556277-2037) 
 
Från 1 maj 2018 gäller en ny dataförordning kallad GDPR som föreskriver hur företag ska 
hantera personuppgifter. 
 
Behandling av personuppgifter är endast tillåten när minst en av nedanstående lagliga 
grunder är uppfyllda: 

 Den registrerade har lämnat sitt samtycke. 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. 
 En rättslig skyldighet ska fullgöras. 
 Den registrerades vitala intressen ska skyddas. 
 En uppgift som utförs i allmänhetens intresse ska utföras. 
 Inom ramen för legitima intressen hos PuA 

Rotgruppen kommer att använda anställdas personuppgifter bl.a. i  
nedanstående ärenden: 

 Lönehantering, löneutbetalningar. 
 Vid anskaffning av behörighetshandlingar till arbetsplatser såsom badge, passerkort, 

nycklar och ID06 mm. 
 På vår hemsida (namn, företagstelefon samt e-postadress till arbetet) 
 Anmälan till utbildningar och vid utfärdanden av certifikat. 
 Referensmaterial vid avtalsupphandlingar. 
 Tecknande av abonnemang såsom mobiltelefoni mm. 
 Utfärdande av betalkort inom företaget (Rotgruppen Stockholm AB) 
 Personalliggare som enligt Skatteverket krävs på vissa av våra arbetsplatser. 
 Dagböcker (Teamhub) och i elektroniska körjournaler.  
 Fackförening och hälsoundersökningar 

Rotgruppen hanterar utomståendes personuppgifter enligt nedan: 
 Vid angivande av externa referenser kontaktas den aktuella personen för samtycke. 
 Efter användandet av extern persons uppgifter, förstörs de inom 5 arbetsdagar efter. 

Vad är en personuppgift? 
 Personnummer 
 Kön 
 Namn 
 Adress 
 Ljudupptagning/Bild 
 Kontouppgifter 

 

 Cookie ID 
 IP-adress 
 Elektroniskt ID 
 Etniskt ursprung 
 Politisk åsikt/tro 
 Hälso/genetisk data 
 Medlemskap i fackförening 

 
Undertecknad ger som anställd i Rotgruppen Stockholm AB eller utomstående mitt samtycke 
till hantering av mina personuppgifter enligt ovan: 
Nacka 2019 
 
------------------------------------                                    --------------------------------- 
Namn Textat                                                           Underskrift 


