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Radscan AB, 556234-5214, och dess underbolag Radscan Industriservice och Radscan
Intervex samlar in och behandlar personuppgifter på befintliga och presumtiva kunder
och leverantörer samt vid rekrytering på kandidater som sökt tjänster på något av våra
bolag.

Varför behandlar vi personuppgifter?
Radscan samlar in och hanterar personuppgifter om dig som kund eller leverantör för
att uppfylla ingångna avtal och för att underlätta arbetet vid offertarbete och
upphandlingar. Personuppgifterna hanteras för att kunna skicka och betala fakturor,
för att ha rätt kontaktuppgifter i och mellan avtal och för att följa bokföringslagen.
Den rättsliga grunden för att Radscan behandlar personuppgifter är Rättslig
Förpliktelse när det handlar om dokument för bokföring, Avtal då vi är inne i en
avtalsperiod med dig som kund eller leverantör och Intresseavvägning då vi är mellan
avtal.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Radscan behandlar kontaktuppgifter på kunder och leverantörer, det vill säga namn,
telefonnummer och mailadress. Utöver detta görs kundundersökningar som sparas på
server. Dessa underlag, där namn på personen som utfört undersökningen kan framgå
sparas på sådan plats där endast Radscans ledning har åtkomst.

Hur behandlar vi personuppgifter?
Uppgifter lagras och hanteras på ett sådant sätt att de inte sprids till obehöriga. De
lagras i första hand i Outlook och i medarbetares telefoner. Datorer och telefoner är
lösenordskyddade och lämnas inte obevakade.
I vissa fall finns personuppgifter i form av kontaktuppgifter sparade även i
projektdokumentation. Dessa dokument finns sparade elektroniskt och skyddas med
tekniska och organisatoriska lösningar. De är endast åtkomliga för relevant personal
på Radscan och skyddas av brandvägg och lösenord.
Radscan kan i vissa fall använda sig av biträden för hantering av personuppgifter. För
aktuell information av vilka biträden som används, vänligen kontakta General
Manager Helena Roos på 0705-93 34 73 alternativ skicka ett mail till
Radscan@radscan.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Eftersom våra affärsrelationer är av den art att kunder och leverantörer är
återkommande, även om det i vissa fall kan passera år mellan tillfällena då nya avtal är
relevanta, så sparas uppgifter även mellan avtal. Dock sker en kontinuerlig rensning så
att kontakter till kunder och leverantörer där det inte är sannolikt att vi kommer att
ingå avtal igen raderas. Uppgifterna uppdateras också löpande så att de är korrekta.
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Personaluppgifter kandidater
Vid rekrytering samlas personuppgifter in i form av CV och personliga brev.
Uppgifter som normalt återfinns i detta material är namn, personnummer,
kontaktuppgifter, adress samt en summering av personens bakgrund och person.
Syfte

Radscan behöver dessa personuppgifter för att kunna genomföra en rekrytering.
Uppgifterna har lämnats frivilligt varför samtycke får anses ha avgivits.
Hantering

Personuppgifter på kandidater inkommer normalt på mail. De lämnade
personuppgifterna sparas elektroniskt. Enbart behörig personal har tillgång till denna
del av servern. I samband med att uppgifterna sparas raderas de från mailen.
Uppgifterna sparas som längst tills rekryteringen är avslutad och den valda kandidaten
påbörjat sin anställning. I de fall som en kandidat är intressant för Radscan men
ansökan av någon anledning inte leder till anställning vid detta rekryteringstillfälle kan
intresse finnas att behålla uppgifterna även efter avslutad rekrytering. Kandidaten ska
då kontaktas så att samtycke kan ges.

Du som individ kan när som helst kontakta Radscan och be att få bli bortplockad ur
våra register eller för att få detaljerad information om vilka personuppgifter för dig
som vi hanterar. Du gör detta lättast på Radscan@radscan.se alternativt genom att
kontakta General Manager Helena Roos på 0705-93 34 73. Om du som individ av
någon anledning anser att Radscan behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller
otillbörligt sätt kan du när som helst kontakta Datainspektionen och be att få din sak
granskad.

