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Stockholms Stenugnsbageri AB 

Integritetspolicy  

 

Stockholms Stenugnsbageri AB tillverkar och levererar brödprodukter (exempelvis bageri- och 

konditoriartiklar) till ett flertal svenska livsmedelsföretag, liksom till andra aktörer som 

tillhandahåller livsmedel i sin verksamhet. 

Inom ramen för vår verksamhetsutövning krävs det att vi har viss information om dig som kund, 

leverantör eller samarbetspartner. Det innebär att vi samlar in och behandlar uppgifter såsom 

namn, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter. För att du ska känna dig trygg 

med att dina personuppgifter används på ett säkert och tillförlitligt sätt, följer en beskrivning nedan 

över hur Stockholms Stenugnsbageri hanterar personuppgifter. Samtliga 

personuppgiftsbehandlingar som vi företar utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

(”GDPR”, EU 2016/679) och andra tillämpliga regler. 

 

Personuppgift och personuppgiftsbehandling 

Personuppgifter är alla slags uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk, nu 

levande person som direkt eller indirekt kan identifiera denne. Det är exempelvis namn, 

telefonnummer, e-postadress och IP-adress, liksom faktorer som är specifika för en persons 

sociala, ekonomiska, fysiska eller kulturella identitet. Det kan även vara enstaka uppgifter som var 

för sig inte utgör personuppgifter, men som i kombination med andra ändå möjliggör för 

identifiering av en person och därigenom utgör personuppgifter. 

En personuppgiftsbehandling består i all form av hantering som innefattar personuppgifter – alltså 

någon form av användning av uppgifterna i fråga. Det innebär att alla slags åtgärder, eller 

kombinationer av åtgärder, som inbegriper personuppgifter, räknas som en behandling i 

dataskyddsförordningens mening. Som sådana åtgärder räknas exempelvis mejlande 

(överföring), registrering, organisering och lagring av personuppgifter. 

 

Personuppgifter som samlas in 

Vi samlar de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna utföra åtagna uppdrag. 

Vanligtvis samlar vi därför in uppgifter om namn, telefonnummer, e-postadress och 

faktureringsuppgifter. Om nödvändigt kan vi även inhämta uppgifter från annan relevant part, 

offentliga register eller andra källor. 

 

Ändamål och rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter  

Stockholms Stenugnsbageri samlar endast in och behandlar personuppgifter för berättigade och 

legitima ändamål. Det innebär att vi inte använder dina personuppgifter i annat syfte än det som 

du fick information om vid insamling av uppgifterna. 
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Vi behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra en avtalsförpliktelse eller 

genom att du lämnar ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Det förekommer även att vi 

behandlar dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse som exempelvis 

administrering av uppdrag och fakturering av kunder. Slutligen kan vi komma att behandla 

personuppgifter vid uppkomst av tvist då vi måste fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga 

anspråk. 

Om du ansöker om anställning hos oss kommer vi att behandla de uppgifter som du ger in med 

stöd av vårt berättigade intresse av att administrera ansökningen. Om vi önskar spara dina 

uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att inhämta ditt samtycke för denna fortsatta 

personuppgiftsbehandling. 

 

Gallring av personuppgifter  

Stockholms Stenugnsbageri sparar dina personuppgifter endast så länge som det är behövligt i 

förhållande till ändamålen och raderas därefter. Vi lagrar således inte sådan information längre än 

nödvändigt. Vi kan emellertid komma att lagra personuppgifter under en längre tid om det 

exempelvis följer av tillämplig lag, bland annat ur skatte- och redovisningsrättsligt hänseende. 

 

Säkerhet till skydd för personuppgifter  

Stockholms Stenugnsbageri ansvarar för att dina personuppgifter lagras på ett säkert och 

tillförlitligt sätt. Vi vidtar därför de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att 

säkerställa en god skyddsnivå för behandling av personuppgifter. Som i ett led av detta arbetar vi 

aktivt mot att registrerade personuppgifter förstörs, går förlorade, hamnar i orätta händer eller på 

annat sätt hanteras i strid med såväl dataskyddslagstiftningen som denna integritetspolicy. Vi 

genomför dessutom fortlöpande kontroller av våra system och rutiner avseende säkerhet och 

uppdaterar och/eller ändrar dem vid behov. 

 

Registrerades rättigheter 

Nedan följer en sammanställning över dina rättigheter som tillkommer dig vars personuppgifter 

som vi samlar in och registrerar hos oss. 

Rätt till  information och registerutdrag 

Som registrerad har du har rätt till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig 

och för vilka ändamål – både när vi samlar in dina uppgifter och på begäran av dig. Du har även 

rätt att begära ut ett så kallat registerutdrag – alltså en sammanställning över samtliga 

personuppgifter som vi har registrerade hos oss. 

Rätt till  rättning 

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera 

ofullständiga dito.
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Rätt till  radering 

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, 

exempelvis om de inte längre behövs med hänsyn till ändamålet eller om du återkallar ditt 

samtycke. Vi har emellertid rätt att fortsätta lagra dina uppgifter om det är nödvändigt för att kunna 

fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Rätt till  begränsning och att invända 

Du har i vissa fall rätt att begära en begränsad personuppgiftsbehandling. Uppgifterna i fråga får 

då endast behandlas för vissa avgränsade syften till dess att behandlingen är redo att återupptas. 

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas, förutsatt att vi behandlar 

dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och att det inte föreligger tvingande skäl 

som påkallar en fortsatt personuppgiftbehandling. Vi kan likaså vara tvungna att motsätta oss en 

sådan begäran för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. 

Rätt till  dataportabilitet 

Förutsatt att det är tekniskt möjligt har du rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat 

och allmänt använt maskinläsbart format samt en rätt att överföra dina personuppgifter till tredje 

part. Detta omfattar dock endast uppgifter som du själv har lämnat in till oss och att vi behandlar 

personuppgifterna med stöd av samtycke eller avtal, eller att behandlingen sker automatiserat.  

 

Överföring av personuppgifter  

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är absolut nödvändigt, exempelvis 

då det krävs för att vi ska kunna tillvarata dina rättigheter eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. 

Vi måste då först försäkra oss om att mottagaren i fråga uppfyller kraven på tillförlitlig skyddsnivå 

enligt ovan och behandlar personuppgifterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen och vår 

integritetspolicy. 

 

Kontaktuppgifter til l Stockholms Stenugnsbageri  

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon av dina 

rättigheter gällande ska du kontakta oss på följande e-postadress family.bageri@telia.com, 

alternativt genom nedanstående postadress. 

Klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling ska inges till Datainspektionen. 

Du når oss på följande adress och telefonnummer: 

Krossgatan 25, 114 32, Stockholm 

08-4718200 

Policy antagen av Stockholms Stenugnsbageri ABs ledning den 11 januari 2019. 

 


