
 

 

 

 

 

Integritetspolicy – Till dig som är anhörig till en av våra medarbetare  

Som anställd på Rusta AB ber vi alla medarbetare att registrera en anhörigkontakt i ett system som 
vår HR-avdelning ansvarar för. Den anställde registrerar själv namn och telefonnummer till den 
person han/hon önskar att vi kontaktar vid en arbetsplatsrelaterad incident (skada, olycka eller till 
exempel plötslig sjukdom). Vi kan också komma att kontakta dig om din närstående är olovligt 
frånvarande och inte går att nå via sina egna angivna kontaktuppgifter.  

I praktiken är det bara den anställdes chef, chefs chef och HR Business Partner som har tillgång till 
ditt namn och telefonnummer och det används bara när det finns ett så kallat berättigat intresse. 
Detta säkerställs genom behörigheter och sekretess i det system vi använder.  

Vi uppmanar alla våra anställda att informera den person de avser att registrera som anhörig INNAN 
själva registreringen görs. När information registrerats i det aktuella systemet antas du därför vara 
informerad. 

 

Varför har vi en särskild policy som vänder sig till anhöriga till en medarbetare?  

Rusta AB värnar om dataskydd och behandlar alla personuppgifter enligt gällande 
personuppgiftslagstiftning.  

När en behandling av dina uppgifter baseras på den lagliga grunden berättigat intresse, enligt 6.1 f i 
lagstiftningen, har du rätt att invända mot behandling. Då får vi som personuppgiftsansvarig inte 
längre behandla dina uppgifter om inte vi kan visa på att de berättigande skälen väger tyngre än dina 
skäl för behandlingens upphörande. 

Du har rätt att få tillgång till den information vi har om dig i relevanta filformat för läsning eller 
maskininläsning. Generellt innebär det möjligheten att få en PDF- eller Excel-fil. Om du begär 
ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta. 

Personuppgiftsincidenter tas på största allvar och skydd mot dessa är en del av strävan mot 
dataskydd som centralt i verksamheten.  

Rusta AB är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för behandling av 
personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter i enighet med personuppgiftslagstiftning, har 
frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss.  

Du når oss via följande kanaler; gdpr@rusta.com, via telefon på 0771-28 10 10 eller via brev på Rusta 
AB, Box 5064, 194 05 Upplands Väsby. Märk ditt brev med "Dataskyddsombudet". 
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