PERSONUPPGIFTSPOLICY OCH SAMTYCKESHANDLING
BEKRÄFTELSE OCH SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Härmed informeras om att de uppgifter som du lämnar om dig själv till oss på Brandfast Sverige AB,
Orgnr 559024-8398 , samt information rörande de utbildningar som du genomgår, eller har
genomgått, hos oss kan komma att överföras till ID06. Informationen kommer att användas inom
ramen för det s.k. ID06 Systemet och ID06 Kompetensdatabas vilket beskrivs närmare i bilagd
personuppgiftspolicy för ID06 Systemet och ID06 Kompetensdatabas.
Genom att underteckna denna handling bekräftas att jag tagit del av personuppgiftspolicyn och
samtycker till att mina uppgifter behandlas i enlighet med vad som framgår av denna.

Ort: ..........................................................................
Datum: ...........................
Underskrift: .............................................................
Namnförtydligande: ...............................................

Personnummer: .....................................................
Företag: ..................................................................

KOSTNAD:
200 kr ex moms per kurs som registreras i ID06
kompetensdatabas
Faktureras beställare av Brandfast Sverige AB

Personuppgiftspolicy
INLEDNING
1.1

Bakgrund

ID06 AB ("ID06" "vi" "oss" "vår") administrerar ett
system för hantering av behörighet vid in- och
utpassering på bygg- och anläggningsarbetsplatser
("ID06 Systemet") vars syfte är att försvåra svartarbete
och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda
konkurrensen. ID06 Systemet bygger på obligatorisk
legitimationsplikt och närvaroredovisning samt
underlättar effektiv skattekontroll och försvårar
samtidigt för obehöriga att vistas på byggarbetsplatser.
ID06 hanterar även en kompetensdatabas som syftar till
att skapa ett användarvänligt och pålitligt register över
den kompetens som individer anslutna till ID06 Systemet
innehar ("ID06 Kompetensdatabas"). ID06
Kompetensdatabas utgör en del av ID06 Systemet och
ska förenkla kontroll av kompetens vid arbetsplatser för
att på så sätt främja en säkrare bygg- och anläggningsbransch.
För att administrera ID06 Systemet har ID06 ingått avtal
med ett antal aktörer som medverkar i systemet såsom
kort- och applikationsleverantörer, utbildningsföretag,
bygg- och anläggningsföretag och arbetsgivare.
1.2

Behandling enligt denna personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilket slags
personlig information vi samlar in från dig inom ramen
för ID06 Systemet, ändamålet med behandlingen, hur
informationen används och vilka som får ta del av den
samt de val du kan göra angående ID06:s användning av
din information. Vi beskriver även de åtgärder vi vidtar
för att skydda informationen och hur du kontaktar oss
om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.
1.3

Grundläggande begrepp

I Personuppgiftslag (1998:204) ("Personuppgiftslagen")
används följande begrepp vars betydelse och tillämpning
även ska gälla i denna personuppgiftspolicy:
Personuppgift: Information som kan kopplas till en
identifierbar person som är i livet. Till exempel namn,
personnummer, adress, telefonnummer etc.
Behandling av personuppgifter: All användning av
personuppgifter, till exempel insamling, registrering,
sammanställning, lagring och distribution, eller en
kombination av dessa användningsområden. All behandling av personuppgifter omfattas av Personuppgiftslagen
och Datainspektionen är den myndighet som övervakar
att lagen följs.
Personuppgiftsansvarig: Den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och att det sker i enlighet med
Personuppgiftslagen.
Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

1.4

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy. Om vi uppdaterar personuppgiftspolicyn kommer
vi att informera dig om förändringar som vi anser är
viktiga genom att placera ett meddelande på vår webbplats, www.id06.se, där vi även kommer ha den mest
aktuella versionen av denna personuppgiftspolicy tillgänglig. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum
besöker vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar.
VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
2.1

Personuppgiftsansvar

ID06 AB (organisationsnummer 559052-2040) är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
samlas in och behandlas inom ramen för denna
personuppgiftspolicy.
Våra kontaktuppgifter hittar du sist i denna personuppgiftspolicy.
2.2

Vad är ändamålet med vår behandling?

Dina personuppgifter kommer behandlas i syfte att
genomföra samt upprätthålla funktioner relaterade till
identifikations-, behörighets- och kompetenskontroll
som sker inom ramen för ID06 Systemet. All behandling
som genomförs av oss eller av oss anlitat personuppgiftsbiträde sker i enlighet med Personuppgiftslagen.
2.3

Vilken information samlar vi in om dig?

Den information som samlas in om dig inom ramen för
ID06 Systemet omfattar både sådan information du
lämnat själv till oss eller till tredje part samt sådan
information som samlas in automatiskt genom din
användning av ID06 Systemet.
Vi inhämtar den information om dig som din arbetsgivare lämnar till företag som utfärdar behörighetskort
för ID06 Systemet. Detta inbegriper uppgifter om ditt
namn, fotografi, adress, personnummer eller liknande
identifikationsnummer, vilket bolag du är anställd hos,
tilldelat ID06-nummer samt datum för din ansökan om
ID06-kort.
Vi inhämtar även den information som du lämnar till
utbildningsföretag som är knutna till ID06 Kompetensdatabas. Detta inbegriper uppgifter såsom vilka utbildningar du genomfört, vid vilket utbildningsföretag du
genomfört utbildningen samt när du slutfört utbildningen.
2.4

Hur använder vi din information?

ID06 använder dina personuppgifter inom ID06 Systemet
för att skapa och upprätthålla funktioner för
identifikations-, behörighets- och kompetenskontroller
inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta kan
omfatta följande användningsområden:

Identifikations- och behörighetskontroll
Vi använder din information för att säkerställa att en
fullgod och korrekt behörighetskontroll kan genomföras
ute på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Detta innebär att din information, t.ex. rörande din kompetens,
lämnas ut till det företag som tillhandahåller applikationsutrustning, som bl.a. används vid inpasseringskontroll, samt till det företag som ansvarar för planering
av arbetet och säkerheten vid arbetsplatsen där ID06
Systemet tillämpas.
Förbättra användarupplevelsen och utveckla
ID06 Systemet
Vi använder insamlad information för att skapa användarvänlighet och vid behov förbättra vårt gränssnitt eller
andra delar i ID06 Systemet. Informationen som
behandlas för detta ändamål kommer normalt att
aggregeras och anonymiseras, men det kan även
förekomma att informationen, som är personuppgifter,
behövs för att ge stöd till enskilda användare med
tekniska problem eller liknande.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
I och med att ID06 behandlar dina personuppgifter har
du vissa lagstadgade rättigheter vad gäller vår
behandling. Nedan beskrivs dina rättigheter och hur du
gör för att tillvarata dessa rättigheter.
4.1

Samtycke eller intresseavvägning

Innan vi behandlar dina personuppgifter kommer vi
inhämta ditt samtycke till behandlingen eller genomföra
en så kallad intresseavvägning enligt Personuppgiftslagen. En intresseavvägning innebär att en behandling av
personuppgifter endast är tillåten om vårt intresse av att
behandla dina uppgifter kan anses väga tyngre än ditt
intresse av integritetsskydd.
Du kan när som helst helt eller delvis återkalla ditt
samtycke eller framföra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Fortsättningsvis gäller i
sådant fall ditt senast uttryckligen lämnade samtycke
och vi kommer endast att behandla uppgifter i enlighet
med detta.

Förhindra missbruk

4.2

ID06 använder den information som rör användarnas
aktiviteter och tekniska data för att begränsa olika
former av missbruk av ID06 Systemet och för att
förhindra brottsliga aktiviteter. Med missbruk avses
bland annat bedrägeri, försök till olovlig användning
samt övriga aktiviteter som är otillåtna enligt tillämplig
lag, myndighetsföreskrift, branschöverenskommelse,
användarvillkor eller avtal.

Du har rätt att en gång om året utan kostnad begära ut
ett utdrag avseende vilka av dina personuppgifter som vi
registrerat. Ett sådant utdrag innehåller även information om hur dessa personuppgifter behandlas, för vilka
ändamål personuppgifterna behandlas samt till vilka
mottagare dina personuppgifter lämnats ut.

Produktutveckling
Syftet med behandlingen i denna del är bland annat att
ta fram statistik som används för att förbättra och
utveckla ID06 Systemet. Detta kan utföras med hjälp av
analyser som kan utföras av ID06 självt, eller av annat
företag som anlitas för att utföra analysen.
VEM VIDAREBEFORDRAR VI DIN
INFORMATION TILL?
ID06 kan komma att ta hjälp av tredje part för att utföra
behandlingar, t.ex. analys av personuppgifter. Om
personuppgifter lämnas ut till tredje part, men ID06
bestämmer vilken behandling som får utföras, så
kommer ID06 förbli personuppgiftsansvarig och
behandlingen kommer bli föremål för ett så kallat
personuppgiftsbiträdesavtal.
För att uppfylla syftet med ID06 Systemet kommer vi
även att lämna ut uppgifter till övriga aktörer inom ID06
Systemet, såsom applikationsleverantörer, byggherrar,
bygg- och anläggningsföretag samt andra organisationer
med vilka vi ingår avtal om nyttjande av ID06 Systemet.
I den mån en tredje part självständigt bestämmer över
behandlingen av personuppgifter kommer denna vara
personuppgiftsansvarig för sådan självständig behandling.

Begäran om utdrag

Begäran om ett utdrag avseende vilka av dina personuppgifter som vi registrerat görs till ID06. Begäran ska
vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande och
skickas till den postadress som anges sist i denna personuppgiftspolicy. Samma utdrag kan även erhållas om du
med hjälp av ditt BankID loggar in på
www.id06kompetensdatabas.se.
I den mån du vill få ett utdrag kring vilken behandling
som görs vid en byggarbetsplats så ber vi dig kontakta
den eller de applikationsleverantörer som är verksamma
vid arbetsplatsen.
4.3

Begäran om rättelse eller gallring

Du har rätt att begära att ID06, i egenskap av personuppgiftsansvarig, rättar eller tar bort information om dig,
såvida denna information inte behövs för din fortsatta
användning av indentifikationssystemet ID06 eller det
finns lagstadgad skyldighet för oss att lagra information
under en viss tid.
Begäran om rättelse eller borttagning görs till ID06.
Begäran ska vara skriftlig och undertecknad av dig som
sökande och skickas till den postadress som anges sist i
denna personuppgiftspolicy.

SÅ HÄR SKYDDAR VI DIN INFORMATION
De uppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas
på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat rutiner och åtgärder för att säkerställa
användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och
sekretess med hänsyn till tillämplig lagstiftning.
BEVARANDE OCH GALLRING
Dina personuppgifter kommer att lagras av ID06 endast
under den tid det är nödvändigt för att uppfylla de
ändamål som specificerats i denna Personuppgiftspolicy.
Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.
ANVÄNDNING AV COOKIES
ID06 använder cookies för att kunna anpassa och
förbättra dina besök på webbsidan www.id06.se och
www.id06kompetensdatabas.se. Cookies är informationsbärande textfiler som lagras på din enhet (till
exempel dator, telefon eller surfplatta). De cookies som
används på www.id06.se och
www.id06kompetensdatabas.se är så kallade session
cookies som endast lagras temporärt och försvinner när
du stänger din webbläsare.
Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska
alla som besöker en webbplats informeras om vad
cookies och andra lagringstekniker används till samt ges
möjlighet att neka sådan användning. Om du inte vill att
cookies ska sparas på din dator kan du förhindra detta

genom att ändra inställningarna på din webbläsare så att
automatisk lagring av cookies inte sker.
KONTAKTA OSS
Om du har några frågor eller kommentarer angående
Personuppgiftspolicyn, eller om du vill att vi ska göra
ändringar i informationen vi har om dig eller dina val kan
du kontakta oss på:

ID06 AB
Box 13144
103 03 Stockholm

support@id06kompetensdatabas.se
Telefon: 010-480 92 00
KONTAKTA BRANDFAST
Brandfast Sverige AB
Hylsnyckeln 1
197 40 Bro
Tel: 08-755 44 08
E-post: info@brandfast.nu
Webb: www.brandfast.nu

