FCAB - Allmänna dataskyddsbestämmelser (GDPR)
Följande personliga information är vad FCAB sparar i sina lagringssystem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

För och efter namn.
Personnummer.
Adress.
Telefonnummer.
E-post adress.
Bankkontonummer.
Adress/Kontakt information till er Bank.
Pass alt Id eller Körkorts kopior.
Foto
ID-06
Lönespecifikation och Arbetsgivarintyg.

Varför sparar FCAB denna information:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

För att vi skall kunna betala ut löner, Bokföring.
För att vi skall kunna betala ut löner, Bokföring.
För att kunna kontakta och Skicka ut lön specifikation via post.
För kontakt med anställd gällande arbete och kontakta anhörig i fall av olycka.
För kontakt med anställd gällande arbete och för att skicka ut lön spec. och kontakta anhörig i fall av olycka.
För att vi skall kunna betala ut löner.
För att verifiera anställds bankkontonummer.
För att en del länder kräver kopior på dessa för att man skall få vara där och arbeta ex, Norge, Frankrike.
För att vistas på en byggarbetsplats i Sverige så måste man ha ett ID-06 kort med ett personligt foto på.
För att vistas på en byggarbetsplats i Sverige så måste man ha ett ID-06 kort.
För att vi skall veta vad vi skrivit på föregående intyg och för att kunna skicka ut kopior på dessa vid begäran
av anställda.

Hur sparas / lagras denna information:
1.
2.
3.
4.
5.

E-post system.
Stationära Datorer och Mobila enheter.
Dropbox (Moln).
Bokföringssystem (Moln).
Backup Hårddisk.

1. E-post gällande pågående projekt sparas så länge projektet fortgår.
2. E-post och dokument gällande projekt sparas så länge ett projekt fortgår, och kan också komma att sparas
för bokföringssyfte. En del data kan också sparas för framtida projektplanering (Då enligt avtal med person i
fråga).
3. Samma som punkt 2.
4. Dessa uppgifter sparas i sju(7) år enligt den Svenska bokföringslagen.

Säkerhet:
1. Datorer är skyddade med lösenord.
2. E-post och lagringsmappar skyddas alltså via detta lösenord och via antivirusprogram.
3. Modem som dessa datorer är kopplade till har också löseords skydd. Modemet har också en inbyggd
brandvägg och virus kontroll.
4. Alla datorer har brandvägg och anti-virus, anti-malware, anti-ransomware skydd.
5. Dropbox är skyddad via eget lösenord och via lösenordet som används för att logga in på varje enskild dator.
6. Ingen data delas med tredje part om inte annat uppges i avtal med personen i fråga.

Rättigheter:
1. Som privatperson och/eller företag har ni alltid rätt att begära ut all personlig data som vi sparar om er.
2. Ni har även rätt att begära att vi raderar all denna information (så kallat Glöm mig regeln).
3. Viss information kan vi inte radera på grund av den Svenska bokföringslagen.

Cookies på FCAB – Cadbox hemsida:
1. En session cookie skapas när ni går in på Cadbox sidan, denna är endast till för att ha koll på om ni är
inloggad eller inte. Cookies används alltså inte för något annat ändamål.

FCAB – Cadbox kontakt sida/formulär:
1. För att skicka ett meddelande till oss via Cadbox kontakt sida, så måste ni ange en säkerhets kod innan ni
klickar på skicka knappen. Om ni skriver i denna kod och klickar på skicka knappen så godkänner ni också vår
GDPR policy. Den information som ni uppger i detta kontaktformulär kommer att sparas i våra e-post system
för vidare kontakt. Om ni vill att vi raderar era förfrågningar/kontakt information så är det bara att säga till
så fixar vi detta så snart som möjligt.

FCAB – Cadbox Registrering:
1. Den information ni uppger vid registrering kommer att sparas i Cadbox databas och även i våra e-post
system. Ni godkänner detta genom att ange en säkerhetskod innan ni klickar på Registrera knappen.

FCAB – Cadbox Förfrågningar:
1. När ni skickar en förfrågan ifrån Cadbox systemet så kommer denna information att sparas i Cadbox databas
och i våra e-post system . Ni kan även logga in för att se era egna förfrågningar under mitt konto /
förfrågningshistorik.

