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Kod Arkitekter värnar om din personliga integritet. Här berättar vi hur vi hanterar personuppgifter. Vill du veta om och i så 
fall vilka personuppgifter vi har registrerade om dig? Kontakta Sanna Hederus: sanna@kodarkitekter.se eller ring 0703-
45 57 85. I enlighet med gällande lagstiftning har du i de flesta fall rätt att få dina personuppgifter ändrade eller raderade, 
även om du tidigare gett ditt samtycke till hanteringen. Du har alltid rätt att neka till att dina personuppgifter används för 
direktmarknadsföring. 

 
Vilka uppgifter hanterar vi och varför?  

Vi hanterar endast personuppgifter förenliga med intressen som är brukliga för ett arkitektföretag: 

• I samband med uppdrag och samarbeten 
För att följa ingångna avtal och åtaganden vi har gentemot befintliga kunder, leverantörer och 
samarbetspartners samt vid marknadsföring- och kommunikation för nya samarbeten och uppdrag.  
 
Typ av personuppgifter: För- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats, yrkestitel. 
 

• För att uppfylla våra åtaganden som arbetsgivare 
Till exempel vid anställningsavtal och vid löne- och skattehantering, vid sjuk- och olycksfall och vid 
arbetsansökningar.  
 
Typ av personuppgifter: För- och efternamn, adress, personnummer, kontouppgifter, e-postadress, 
telefonnummer. 
 

• För marknadsföring och kommunikation 
Till exempel utskick av pressmeddelanden, företagsnyheter, eventinbjudningar och eventinformation, 
uppdateringar i sociala medier och nyheter på företagets webbsida.  
 
Typ av personuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsplats och yrkestitel, 
fotografier, filmer, ljudupptagningar.  
 

• Vid undersökningar och enkäter 
Vi hanterar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med undersökningar, intervjuer och enkäter.  
 
Typ av personuppgifter: Förutom kontaktuppgifter kan det till exempel handla om ålder, kön, lägenhetsnummer 
och antal boende i ditt hushåll. I eventuella publikationer är uppgifterna alltid anonymiserade.  
 

• När du besöker vår webbplats 
Automatisk insamling av för oss anonymiserade data om dig sker när du besöker vår hemsida, genom så 
kallade Cookies, detta för att vi ska kunna förbättra användarupplevelsen på hemsidan och för att kunna mäta 
och analysera webbtrafiken genom Google Analytics. 

 

Hur får vi tillgång till uppgifterna? 

Tillgången till personuppgifterna sker huvudsakligen när du kommunicerar med oss. Till exempel via telefon, mejl, brev, 
när du fyller i och skickar in ett formulär på vår webbplats i samband med events eller filnedladdning. Det kan också ske 
via fysiska möten eller i sociala medier, genom att besöka vårt kontor eller delta i något av våra events. För personer 
med anknytning till samhällsbyggnadssektorn kan vi, dock enbart om det är motiverat utifrån ovanstående intressen, 
hämta personuppgifter i form av kontaktuppgifter som har publicerats offentligt, som till exempel på ett företags, 
myndighets eller en organisations hemsida.  
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Lagring, säkerhet och utlämning av uppgifter 

Uppgifterna lagras så länge det är motiverat utifrån ovanstående intressen eller så länge som lagstiftning kräver. Kod 
Arkitekter använder tekniska system och organisatoriska rutiner för att skydda uppgifterna från obehörig åtkomst. 
Utlämning av uppgifterna till tredje part sker enbart i fall då det krävs för funktioner som en extern part sköter åt Kod 
Arkitekter eller då lagstiftning kräver det.  
 
 
Rättslig grund  

Som rättslig grund för hanteringen anges Avtal (t.ex: fullföljande av avtal gentemot en kund eller anställd), Rättslig 
förpliktelse (då lagstiftning kräver det, t.ex bokföringslagen), Intresseavvägning (vid marknadsföring som t.ex. digitala 
utskick till en berörd målgrupp) samt Samtycke (t.ex. vid uppdateringar i sociala medier). Mer information om de rättsliga 
grunderna finns på Datainspektionens webbplats. Om du är missnöjd med vår personuppgiftshantering har du rätt att 
skicka dina klagomål till oss och till berörd tillsynsmyndighet. 

 
För information och frågor, vänligen kontakta: 
 
Sanna Hederus, chefsarkitekt, Kod Arkitekter 
E-post: sanna@kodarkitekter.se  
Tel: 0703-45 57 85 
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