
 

Integritetspolicy 
SMA infrastruktur värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all 
behandling av personuppgifter. Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela 
EU/EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. 

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller 
tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och 
att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk person. 
Exempel på personuppgifter är namn, bilder, kontaktuppgifter, personnummer, etc. Vi ser till att dina 
personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, 
interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att be om utdrag med dina personuppgifter och dina 
personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är rimligt nödvändigt för ändamålet. 

Din personliga integritet är viktig för oss. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar 
dina personuppgifter. Därför har vi rutiner och system för att skydda dina personuppgifter. Vi ser till att 
endast de personer som behandlar dina personuppgifter har tillgång till dessa. 

Som allmän information, har vi nedan beskrivit dina rättigheter enligt GDPR. 

Oavsett vilken information ett företag har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna 
uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter. 

Rätt till tillgång (”registerutdrag”). 
Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen ett företag har 
om dig. Du får även information om ändamålet med personuppgiften och lagringsperioden. 

Rätt till rättelse. 
Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad 

Rätt att bli raderad. 
Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för 
det syfte de samlades in för. Ett företag har rätt att neka borttagning av personuppgifter om det finns 
legala skyldigheter, tex bokföring och penningtvättslagstiftning. 

Rätt till dataportabilitet. 
Om företagets rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att 
fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte 
att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. 
Du har alltid rätt att slippa viss marknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter 
som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) 

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter 
Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är 
korrekta. 

 



 

Tabellen nedan visar vilka bolag som sparar personuppgifter samt vilka som är personuppgiftsbiträden på 
respektive bolag, detta är oftast personen i ledande ställning exempelvis VD. 

Uppgifter som sparas av bolagen är exempelvis kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, mailadress, 
personnummer på personal, löneuppgifter etc. Dessa uppgifter sparas på personal samt kunder och 
leverantörer för att kunna bedriva verksamheten. Uppgifterna lagras i enlighet med Erlandsson Holdings 
gällande Integritetspolicy och den som vill kan få sina uppgifter raderade alternativt översända till sig för 
granskning. 

Bolag Personuppgiftsbiträde 
Allan Eriksson Mark AB Joakim Falk  
Andreasson & Lindh Entreprenad AB Henrik Andreasson 
Asfalt & Mark i Gävle AB Steve Sjöberg 
Bodén Mark & Anläggning i Mälardalen AB Anders Björner 
Ekängen Bygg & Mark AB Carl Alexandersson  
Hörbys JM Entreprenad AB Johan Månsson 
Jord & Berg i Kungsbacka AB Robert Daun  
Lars Johansson & Söner Åkeri AB Hans Åke Johansson  
Lunds Schakt & Planering i Borlänge Aktiebolag Lars Lund  
Ockelbo Kabelteknik AB Niklas Halvarsson  
Skölsta Mark- och Rivningsentreprenader AB  Stefan Larsson 
Svenska Mark- och Anläggningsgruppen i Stockholm AB Carl Alexandersson 
Svenska Mark- och Anläggningsbolagen i Syd AB Henrik Stackebo 
Svenska Mark- och Anläggningsbolagen i Öst AB  Kaj Karttunen 
Strand i Jönköping AB Ove Nilsson 
SweGrund Aktiebolag Fredrik Svensson 
Terrapro AB  Camilla Rosen 
Thyras Aktiebolag Tobias Lindström 
Tjällmo Grävmaskiner Aktiebolag  Kaj Karttunen 
Tobbes Schakt AB Anders Björner 
Tångabergs Schakt Aktiebolag Jörgen Johansson 
Västkustens Mark & Asfalt AB Morgan Eriksson 

 

 


