Policy för personuppgiftshantering inom SBUF
Denna personuppgiftspolicy ansluter till EU-dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General
Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
Organisationsnummer 802010-7051
Box 5501, 114 85 Stockholm
Tel. 08-783 81 00

Allmänt
Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du
registrerar dig för en prenumeration (fysisk eller digital) eller för ett användarkonto, när du ansöker om
bidrag från SBUF antingen som firmatecknare för det sökande företaget, projektledare eller
ansökningsadministratör, anmäler dig till något av våra event och konferenser. Vi värnar om din
integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter
För att SBUF ska få tillgång till en personuppgift krävs att du själv aktivt har lämnat uppgifterna till
SBUF. Vi anser därmed att du har samtyckt att vi får använda personuppgifterna i SBUF:s
verksamhet.
SBUF kommer inte att införskaffa externa register över personuppgifter från utomstående part, så
kallade tredjepartskällor.
SBUF kommer inte att låta någon utomstående använda personuppgifterna för marknadsföring eller
informationsspridning

Vad dina personuppgifter används till
SBUF använder dina personuppgifter (i förkommande fall) till:
Utskick av nyhetsbrev både digitalt och postalt som du har samtyckt till genom att aktivt registrera dig
som prenumerant genom någon av SBUF:s webbplatser, i dagsläget SBUF med underwebbplatser
Produktionsplanering Betong och AMP-guiden. En prenumeration kan när som helst avbrytas genom
avanmälan i nyhetsbrevet eller genom att kontakta SBUF.
Utskick av möteshandlingar till SBUF:s medlemmar, styrelse och utskott. Genom att ingå i SBUF:s
organisation anser vi att du har samtyckt till användning av dina personuppgifter.
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Hantering av bidragsansökningar antingen som det sökande företagets firmatecknare,
projektadministratör eller projektledare. För att lämna in en bidragsansökan krävs en aktiv handling
och du förutsätts därmed ha samtyckt att vi använder dina personuppgifter.
Hantering av pågående projekt. När ett bidrag har blivit beviljat kommunicerar SBUF främst med
projektledaren. Genom att du åtager dig bidraget förutsätts du ha lämnat ditt samtycke till användning
av personuppgifter.

Vilka uppgifter samlas in
Vi samlar in ditt för- och efternamn, företagsnamn, e-postadress och i förekommande fall postadress,
telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.
Vi samlar inte in demografiska data, personnummer, kontokortsnummer och liknande
säkerhetsinformation.
SBUF har inte tillgång till dina autentiseringsuppgifter (lösenord) för ditt användarkonto eller dina
uppgifter vid e-signering av dokument.

Lagringstid och villkor
Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge det finns
•
•

Anledning, till exempel om du har en aktiv prenumeration, eller
Behov, till exempel om du är projektledare för att pågående projekt.

Dina rättigheter
Du kan själv logga in på Projektarean på webbplatsen och ändra dina uppgifter. Du kan också begära
att få dina uppgifter raderade genom att kontakta SBUF:s kansli.
Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om just dig och ditt företag eller om du vill radera
personuppgifter som vi har sparat om dig/ditt företag är du välkommen att kontakta vårt kansli.
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