
 

 

 

 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB  

Telefon: 08-409 251 01 E-post: info@sigtunavatten.se   

Org. nr: 556959-9516 

www.sigtunavatten.se 

 

GDPR - Behandling av personuppgifter 

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som 

började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska 

Personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla 

dina personuppgifter. Det går att läsa mer om GDPR på Datainspektionens 

hemsida, www.datainspektionen.se 

Vi värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi 

hanterar dina personuppgifter. 

Registrering och hantering av personuppgifter sker vid tecknande av VA- och 

avfallstjänster samt vid löpande drift och administration av tjänsterna. 

Uppgifterna hanteras och lagras ändamålsenligt för att kunna leverera VA- 

och avfallstjänsterna. 

Alla personuppgifter som registreras används endast för internt bruk och 

bevaras i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att 

kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav. 

Tillgång till personuppgifter ges och innehas endast av de medarbetare som 

behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. 

Beroende på ändamål registreras namn, adress, telefonnummer och 

personnummer, i förekommande fall organisationsnummer och e-post. 

Personuppgifterna inhämtas i första hand från kunden. 

I de fall en tredje part anlitats har personuppgiftsbiträdesavtal upprättats för 

att säkerställa en säker hantering av personuppgifter. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har 

även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Sigtuna Vatten & 

Renhållning behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter 

rättade eller att få ofullständiga uppgifter kompletterade. 

Om du vill att någon åtgärd ska vidtas vad gäller dina rättigheter kontakta 

Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Postadress: Personuppgiftsansvarig, 

Sigtuna Vatten & Renhållning AB, 195 85 Märsta 

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att 

dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål 

hos tillsynsmyndigheten som är 

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 


