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Information om behandling av personuppgifter från leverantörer 
Infranord AB, org.nr 556793–3089 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress, Box 1803, 171 21 Solna, är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av dina personuppgifter. Vid behandling av dina personuppgifter värnar vi om din personliga integritet och vår 
avsikt är att alltid följa tillämplig dataskyddslag. Syftet med denna information är bland annat att beskriva vilka personuppgifter 
som vi behandlar om dig, för vilka syften sådan behandling sker samt vilka rättigheter du som registrerad har i förhållande till 
oss och den behandling vi utför.   

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig 

Personuppgifter som du har lämnat till oss 
I din kontakt med Infranord AB kommer du eller din arbetsgivare att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma 
att lämna information till oss av andra anledningar, t ex kontaktuppgifter till närmaste anhörig. Vi behandlar personuppgifter så 
som namn, befattning och kontaktuppgifter till ditt företag eller din arbetsgivare. Dina kompetens- och hälsointyg samt CV 
behandlar vi när du utför arbete enligt säkerhetsbestämmelserna inom järnvägsområdet. 

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter 

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: 
Uppgifter om namn, personnummer, kontaktinformation, kompetens- och hälsointyg samt CV behandlas i syfte att uppfylla 
rättsliga krav enligt säkerhetsbestämmelserna inom järnvägsområdet. 

 
För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning: 
Vårt eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att kunna hantera de affärsmässiga 
relationer som följer av avtalsförhållandet med din arbetsgivare. 

 
Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå 
ett avtal. Du eller din arbetsgivare är skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du eller din arbetsgivare inte lämnar dina 
personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig eller din 
arbetsgivare. 

 

Överföring av personuppgifter  

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till Trafikverket, Transportstyrelsen, SL och liknande kunder till Infranord 
som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter samt till andra av Infranords slutkunder, dvs 
de myndigheter och offentliga företag som sköter infrastrukturen för spårtrafiken i landet. Vi behandlar som huvudregel endast 
dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från 
kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att 
dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Infranord AB vidtagit eller information om var dessa 
gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. 

 

Lagring och gallring  

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller 
myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under 
den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden 
i förhållande till dig. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas i upp till 10 år efter det att avtalet mellan Infranord 
och din arbetsgivare är fullgjort. 

 

Dina rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du eller din arbetsgivare, om du ger din arbetsgivare rätt att göra detta, rätt 
att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina 
personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du eller din arbetsgivare även rätt att begära radering eller begränsning av dina 
personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som 
rör dig som du eller din arbetsgivare lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att 
överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar 

tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

 

Kontakta oss 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina 
personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per e-post: dataskydd@infranord.se 

 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av  
Infranord AB den 2018-06-27. 
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