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Strategia Projektlednings integritetspolicy 
 
Denna policy beskriver hur Strategia Projektledning AB arbetar med dataskydd och 
personuppgifter.  
 
Det är viktigt för oss på Strategia att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra 
interna policys och rutiner.  
 
Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan 
användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter 
är namn, kontaktuppgifter mm. 
 
Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och 
som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är 
ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande 
personuppgiftslagstiftning.  
 
Strategia Projektledning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom 
företaget som arbetar på avdelningarna för försäljning, ekonomi och marknadsföring. 
 
För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:  
 

• Visitkortsdata (namn, telefonnummer, e-postadress och adress) 

• Faktureringsuppgifter 

• Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information och företagsspecifik  
Information 

 
Syftet med att behandla information om befintliga kunder är att vi ska kunna utföra våra 
kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund och för att vi ska kunna upprätta 
fullständiga avtal. Denna information kan även användas för utskick av informationsmail, 
årlig kundenkät, diverse inbjudningar mm.  
 
Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya 
affärsmöjligheter.  
 
Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser 
kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt.  
 
För leverantörer kan följande information komma att behandlas:  
 

• Namn, e-postadress, adress och organisationsnummer 
 
Syftet med att behandla leverantörers personuppgifter är att vi ska kunna hantera 
beställningar och inköp samt för att uppfylla våra köpeavtal.  
 
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt alternativt till att 
personuppgiftslämnare ber om att få bli borttagen ur våra register.  
 

http://www.strategia.se/
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Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett 
begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är 
skyldiga att hålla informationen konfidentiell.  

Uppgifterna hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. All information 
omfattas av sekretssavtal och vår personal har tillgång till endast de system och funktioner 
som deras arbetsuppgifter kräver. 

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du 
kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har 
också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du 
tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig. Observera att radering 
av dina personuppgifter hos oss kan påverka leveransen av information inom ramen för en 
kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger. 

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du 
kontakt med oss på den e-postadress vi har angett nedan. För att ta del av ditt registerutdrag 
behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan. 

Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina 
rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan: 
 
Strategia Projektledning AB 
Strandbergsgatan 16, 6tr 
112 51 Stockholm 
556783–5953 
economy@strategia.se 
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