
 

 

Information om behandling av personuppgifter i Dalux 
Peab värnar om din integritet och vi strävar därför alltid efter att skydda dina person-

uppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. 

 

Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och i övrigt be-

handlar dina personuppgifter. I denna informationstext kan du läsa om hur vi behand-

lar dina personuppgifter med anledning av att du är användare och registrerar inform-

ation i Dalux på Peab. 

 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gäl-

lande några av dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter 

är du välkommen att kontakta oss via post till: Peab AB, Att: Peab Dataskyddssamord-

nare, Margretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv. Du kan även kontakta oss via e-post på 
gdpr@peab.se. 

Vem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter? 
Peab Utveckling AB, org. nr. 559283-3726, (”Peab”, ”vi”, ”våra” och ”oss”) är person-

uppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna in-

formationstext. 

Om du registrerar ett supportärende hos Dalux, så är det Dalux som är personupp-

giftsansvarig och registrering sker i extern tjänsteleverantörs system. Läs mer om 

Dalux behandling av personuppgifter https://www.dalux.com/privacy-policy 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 
I samband med att du registreras som användare i Dalux samlar Peab in ditt namn, e-

postadress, telefonnummer och företag.  

 

Varför och med vilket lagligt stöd behandlar vi dina per-

sonuppgifter? 
Vi behandlar namn, e-postadress, telefonnummer och företag för att underlätta identi-

fiering och åtkomsthantering, samt för att uppnå spårbarhet i dokumentation. Dessa 

behandlingar sker med stöd av en intresseavvägning där vi bedömt att vårt berätti-

gade intresse av fullständig dokumentation väger tyngre än dina intressen eller grund-

läggande rättigheter och friheter. 

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter endast av Peab och bolag inom 

Peabs koncern. 

 

Vi delar även dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar dina per-

sonuppgifter på uppdrag av Peab i egenskap av personuppgiftsbiträde. Våra IT-leve-

rantörer kommer endast att behandla dina personuppgifter utifrån Peabs instruktioner 

enligt gällande Dataöverföringsavtal (DPA) för att fullgöra sina åtaganden gentemot 

oss.  

 

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 
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Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar namn, e-postadress, telefonnummer och företag för att uppnå spårbarhet i 

dokumentationen så länge garantiåtagandet föreligger. 

 

Dina rättigheter 

 

RÄTT TILL TILLGÅNG 

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är 

fallet har du rätt att få information om hur personuppgifterna behandlas (exempelvis 

information om ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter 

som behandlingen gäller). Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som 

vi behandlar. 

 

RÄTT TILL RÄTTELSE OCH RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade och komplet-

tera ofullständiga personuppgifter (exempelvis om du har bytt telefonnummer).  

 

Du kan själv rätta felaktiga personuppgifter och komplettera ofullständiga personupp-

gifter i personliga inställningar i Dalux.  

 

Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på 

en intresseavvägning. 

 

RÄTT TILL RADERING (RÄTTEN ATT BLI BORTGLÖMD) OCH RÄTT TILL BEGRÄNSNING 

AV BEHANDLING 

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Så-

dana förutsättningar föreligger exempelvis om personuppgifterna inte längre är nöd-

vändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om personuppgif-

terna har behandlats på olagligt sätt. Du har även rätt att begära att behandlingen av 

dina personuppgifter begränsas, exempelvis om du tror att vi behandlar felaktiga per-

sonuppgifter. Då kan vi begränsa vår behandling under tiden för vår kontroll om per-

sonuppgifterna är felaktiga eller inte. 

 

RÄTT ATT KLAGA 

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsyns-

myndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel 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 tillsynsmyn-

dighet i Sverige är Datainspektionen. 

 

RÄTT TILL DATAPORTABILITET 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskin-

läsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett 

annat företag när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). 

 

Rätten till dataportabilitet gäller för 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. 
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