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Integritetspolicy/Dataskyddsförordningen (GDPR)  
Policy för Durgé Byggnads AB 
 
 
Din integritet är viktig för oss på Durgé Byggnads AB därför har vi upprättat den här integritetspolicyn för att skydda de 
personuppgifter som vi har om dig. Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) är till för att 
skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR gäller i hela 
EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter 
inom Europa inte hindras.  
 
Vad är Personuppgifter?  
 
Som Skatteverket uppger är personuppgifter all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som 
är i livet.  
 
Några exempel på personuppgifter är:  Namn, Adress, Personnummer, Fotografi, E-postadresser, Telefonnummer 
 
Vad för personuppgifter samlar Durgé Byggnads AB in? 
 
Durgé Byggnads AB samlar in personuppgifter som omfattar kunder, underentreprenörer, beställare och leverantörer. Det är 
bland annat telefonnummer, mailadress, adress och organisationsnummer. Personnummer samlas in i samband med ROT-
avdrag.  
 
Varför samlar Durgé Byggnads AB in personuppgifter? 
 
De uppgifter som vi, Durgé Byggnads AB, samlar in från kunder, underentreprenörer, beställare och leverantörer görs enbart 
för att kunna bedriva företagets verksamhet inom bygg, nyproduktion, ombyggnation och renovering. De uppgifter vi samlar 
in kommer från kunder, underentreprenörer, beställare och leverantörer.  
 
Hur vi på Durgé Byggnads AB hanterar dina personuppgifter: 
 
Vi delar aldrig dina uppgifter med annan part om det inte finns en överenskommelse mellan oss. Vi lagrar dina 
kontaktuppgifter så länge som det behövs gällande de uppdrag eller affärsrelation vi har. Skulle du vilja förändra eller ta bort 
dina uppgifter hos oss är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 
 
 
 
Med vänlig hälsning  

  
Kenneth Durgé 
VD Durgé Byggnads AB 
070 232 48 25      
e-post kenneth@durgebyggnads.se 
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