
INTEGRITETSPOLICY 

Invima Construction AB och dess anställda anser det vara av yttersta vikt att följa gällande lagar 
och regler för hantering av personuppgifter. Därav vill vi härmed informera dig som kund om hur 
vi hanterar dina personuppgifter. När du kontaktar oss i samband med att du bokar en tjänst hos 
oss kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Invima Construction AB är 
personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur dina uppgifter kommer att bli hanterade 
och vad du som äger rätt till uppgifterna har för rättigheter. 

Uppgifter för upprättande av köpeavtal 

För att vi ska kunna genomföra köpeavtal kommer vi att behandla följande uppgifter: 

• Namn 

• Adress, telefonnummer och epost 

• Personnummer 

• Fastighetsbeteckning 

 

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig, i synnerhet om 
köpeavtalet avser arbete som uppfyller kraven för preliminär skattereduktion (ROT).  

Uppgifter för bokföring, mm 

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller kommer vi att behandla följande utav dina uppgifter: 

• Namn 

• Adress 

• Fakturainformation som kan innehålla tid nedlagd, vart tiden blivit nedlagd, vilket material som 

använts, vilka underentreprenörer vi i vår tur använt oss utav 

 

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och 
därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år. 

 

Samtycken 

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Invima Construction AB be om ditt samtycke 
innan behandlingen påbörjas. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att 
kontakta oss. 

 

 

 



Mottagare av uppgifter 

Underentreprenörer 
I vissa fall kan det hända att vi delar dina uppgifter för att exempelvis en leverans ska kunna gå 
till rätt adress. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga 
instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta. 

Övriga mottagare 
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det 
krävs av oss enligt lag. 

Överföringar utanför EU 

Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att av Invima Construction AB begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. 
Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända 
mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. 
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Invima 
Construction AB. Vi avser ta bort ej nödvändiga uppgifter två år efter avslutad kontakt om inget 
annat nämns. 
 

Kontaktinformation 

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du 
välkommen att maila till oss på alexander(at)invima.nu 

 

mailto:dataprivacy@hedinbil.se

