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Ändamålet med nedanstående dokument är att  beskriva företaget behandling av persondata, på ett  sådant 
sätt  at det kan dokumenteras, att  persondatalagen och dataskyddslagens regler hålls.

Dataansvarig Företagets namn, org.-nr. och
Kontaktupplysningar

LaserTryck.se AB
Oxtorgsgatan 9-11
111 57 Stockholm
Org-nr.: 556801-2834
Hemsida: www.lasertryck.se
E-mail: info@lasertryck.se
Telefonnummer: 08-55-11-89-54

Den gemensamma dataansvariga 
samt dennes kontaktupplysningar

Ingen

Den dataansvariges representant
samt dennes kontaktupplysningar

Ingen

Företagets dataskyddsrådgivare
samt dennes kontaktupplysningar

Ingen

Orsak Behandlingens eller ehandlingarnas 
Orsak

Tryckuppgift er för kunder

Kategorierna av registrerade
och kategorierna av 
personupplysningarna

Kategori av registrerade personer Det behandlas upplysningar om
följande kategorier av registrerade
personer:

a) Kunder
b) Anställda hos kunder
c) Premunnanter
d) Personer, som framgår av 
trycksakerna

Upplysningar, som behandlas om 
dom registrerade personerna

Oplysninger, som indgår i den 
specifi kke behandling.
Beskriv:
Identi fi kati onsupplysningar X
Namn, mailadresser,
foton, telefonnummer och
privatadresser

X

Ras eller etnisk härkomst
Politi sk, religiös eller fi losofi sk
hållning
Ansluten ti ll fackförening X
Hälsouppgift er
härunder geneti sk data
Biometrisk data med
inriktning på identi fi kati on
Sexuell läggning
Straff ad
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Mott agarna av 
personupplysningarna

Kategorier av mott agare, som 
upplysningar ger eller kommer att  
vidareges ti ll, härunder mott agare 
i tredje världen och internati onella 
organisati oner

Kunden, som har angivit om att 
uppgift en utf örs.

Den verksamhet, som förvarar
företagets data.

Underleverantörer.
Tredje världen och 
internati onella
organisati oner

Upplysningar om överföring av 
personupplysningar ti ll tredje 
världen eller internati onella 
organisati oner

Nej

Radering Tidspunkt för radering av 
upplysningar

Personupplysningar mott aget från
kunder raderas senast 5 år eft er,
att  upplysningen är mott agen,
med mindre det är speciella  
mständigheter, som ger skäl för en 
förlängd förvaring.

Tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder

Beskrivning av tekniska och 
organisatoriska Säkerhetsåtgärder

Behandlingen av personupplysningar
mott aget från kunder sker i
överenskoms med interna
riktlinjer, som bl.a. fastställer
bestämmelser för sökningar
och behörighet för loggar

Fysisk material förvaras i låst 
utrymme.


