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DATASKYDDSPOLICY  

UDDEHOLMS AB 

Hur behandlar vi personuppgifter inom ramen för våra affärsrelationer   

1. Inledning  

Denna Dataskyddspolicy förklarar hur Uddeholms AB samlar in och använder dina 
personuppgifter i samband med vår affärsrelation med dig eller din arbetsgivare. I en sådan 
affärsrelation är det ibland nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter. Vi gör det 
med största möjliga hänsyn till din integritet. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot 
oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.  
 
Att skydda säkerheten och integriteten för personuppgifter tillhörande våra affärspartners 
(såsom kunder och leverantörer) och dess anställda är mycket viktigt för Uddeholms AB och 
dess dotterbolag (tillsammans “Uddeholm”). Vi är skyldiga att skydda dina uppgifter och tar 
denna förpliktelse på största allvar. Vi förväntar oss detsamma från våra affärspartners. 
 
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att kontakta 
Uddeholms Dataskyddsombud med hjälp av de kontaktuppgifter som framgår längst ner i 
denna Dataskyddspolicy. 
 
Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa igenom informationen i denna Dataskyddspolicy. 

2. Till vem vänder sig denna Dataskyddspolicy och vad omfattar den? 

Informationen vänder sig till dig som är, eller är anställd hos, en affärspartner till Uddeholm 
och omfattar den behandling av personuppgifter där Uddeholm är att anse som 
personuppgiftsansvarig. 
 
3. Personuppgiftsansvarig 

Följande bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som 
beskrivs i denna Dataskyddspolicy: 
 
Uddeholms AB 
Organisationsnummer: 556046-2755 
Adress: 683 85 Hagfors, Sverige   
 

http://www.uddeholm.com/
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4. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?  

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra 
uppgifter) kan kopplas till dig, så som namn, bilder, personnummer, e-postadresser och 
telefonnummer. 
 
Med ”behandling av personuppgifter” menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på 
behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning. 
 

5. Vilken information behandlar vi om dig och varför gör vi det? 

I samband med vår affärsrelation med dig eller din arbetsgivare kan vi komma att samla in 
och behandla olika typer av personuppgifter om dig.  
 
Det är inte möjligt att ha en affärsrelation med Uddeholm om du eller din arbetsgivare inte 
tillhandahåller dina personuppgifter för vissa ändamål, nämligen när vi har en rättslig 
förpliktelse att behandla dem eller när det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig. Det gäller 
dock inte när vår behandling grundas på ditt samtycke, vilket du när som helst kan återkalla. 
När behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter, 
har du även möjlighet att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för sådant 
intresse. Utöver det har du ett antal rättigheter som du kan utnyttja för att säkerställa att vi 
hanterar dina personuppgifter på ett korrekt sätt (se ytterligare information under punkt 11 
nedan).  
 
Vår behandling av dina personuppgifter för ovan syften kommer aldrig att involvera något 
automatiserat beslutsfattande.  
 
I tabellen nedan ser du vilka syften som dina personuppgifter behandlas för, inklusive vår 
rättsliga grund för att göra det. 
 
Område    

Behandlingar och 
ändamål 

Kategorier av 
personuppgifter 

Kategorier av 
registrerade och 
lagringsperiod 

Rättslig grund för 
behandlingen 

 
Kommunikation med affärspartners 
 

Vi behandlar 
personuppgifter för att 
kunna kommunicera 
med affärspartners om 
produkter, tjänster och 
projekt, t.ex. för att 
behandla förfrågningar 
från affärspartners. 

Namn, företag, e-
postadress, 
mobilnummer, 
telefonnummer. 

Affärspartners och 
anställda hos 
affärspartners. 
 
Data lagras så 
länge samtycket 
gäller och inte har 
återkallats. 

Behandlingen är nödvändig 
för utförandet av ett avtal 
eller för åtgärder som 
behöver vidtas innan 
avtalets ingång eller för att 
behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

http://www.uddeholm.com/
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Hantering av relationer och åtaganden 
 

Vi behandlar 
personuppgifter i syfte 
att inleda, bearbeta och 
hantera relationer och 
upprätthålla 
affärsrelationer mellan 
Uddeholm och 
affärspartnern, t.ex. vid 
behandling av en order 
för olika produkter eller 
tjänster, för hantering 
av betalningar, för 
redovisning-, 
fakturerings- och 
inkasseringsändamål, 
för att genomföra 
leveranser samt för att 
utföra underhåll och 
reparationer. 

Namn, företag, e-
postadress, 
telefonnummer, 
mobilnummer 

Affärspartners och 
anställda hos affär-
partners. 
 
Data lagras så 
länge samtycket 
gäller och inte har 
återkallats. 

Behandlingen är nödvändig 
för utförandet av ett avtal 
eller för åtgärder som 
behöver vidtas innan 
avtalets ingång eller för att 
behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n) eller 
för att behandlingen är 
nödvändig för fullgörandet 
av en rättslig förpliktelse.   

 
Marknadsföring 
 
Vi behandlar 
personuppgifter för att 
utföra 
kundundersökningar, 
marknadsförings-
kampanjer, 
marknadsanalyser, 
tävlingar och andra 
marknadsförings-
aktiviteter eller 
evenemang 

Kund- eller 
affärspartners-
namn, företag, 
företagsadress, e-
mailadress, 
mobilnummer 

Affärspartners och 
anställda hos 
affärspartners.  
 
Data lagras så 
länge samtycket 
gäller, dvs om det 
inte är aktivt 
återkallat eller när 
det inte längre finns 
kontraktuella 
åtaganden eller 
personuppigftsan-
svarige eller tredje 
parts berättigade  
intresse (n). 

Det registrerade har lämnat 
sitt samtycke till sådan 
behandling eller för att 
behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgifts-ansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

 
Säkerhet 
 
Vi behandlar 
personuppgifter i syfte 
att upprätthålla och 
skydda säkerheten för 
våra produkter, tjänster 
och webbplatser, för att 

För- och 
efternamn, 
mobilnummer, 
företag, foto för 
entreprenörer, 
personnummer 

Affärspartners och 
anställda hos affär-
partners. 
 
Lagringstiden för 
videoinspelningen 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n) eller 
för att behandlingen är 

http://www.uddeholm.com/
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förebygga och upptäcka 
säkerhetshot, 
bedrägerier och annan 
brottslig eller skadlig 
verksamhet. 

för entreprenörer, 
registrerings-
nummer fordon 

varierar mellan 30-
60 dagar. 

nödvändig för utförandet av 
ett avtal eller för åtgärder 
som behöver vidtas innan 
avtalets ingång. 

 
Rättsliga åtaganden 
 
Vi behandlar 
personuppgifter för att 
säkerställa fullgörandet 
av (i) rättsliga 
förpliktelser (såsom 
redovisnings-skyldighet 
i enlighet med gällande 
lagstiftning inom t.ex. 
skatteområdet) och (ii) 
Uddeholms (och dess 
moderbolag 
”voestalpines”) 
riktlinjer. 

Namn, företag, 
skola, adress, 
avdelning, 
personnummer, 
anställnings-
nummer,  
tidrapporter, 
lönespecifikati-
oner, underlag till 
Försäkrings-
kassan, 
kontokorts-
uppgifter, 
kreditupplysning, 
förmåns-
beskattning, 
cookies, IP-
adress,  
besöksrapporter, 
bankuppgifter 

Affärs-partners och 
anställda hos 
affärspartners, 
studenter, elever, 
kunder.  
 
Löne- och 
fakturerings-
uppgifter sparas i 
sju år. 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n) eller 
för att behandlingen är 
nödvändig för fullgörandet 
av en rättslig förpliktelse. 

 
Kontraktuella- och övriga juridiska åtaganden 
 
Vi behandlar 
personuppgifter i syfte 
att lösa tvister, 
genomdriva olika typer 
av kontraktuella 
överenskommelser och 
för att fastställa, utöva 
eller försvara rättsliga 
anspråk. 

Namn, företag, 
skola, adress, 
avdelning, 
personnummer, 
anställnings-
nummer,  
tidrapporter, 
löneuppgifter,  
kontokorts-
uppgifter, bank-
kontouppgifter. 

Affärspartners och 
anställda hos 
affärspartners.  
 
Data raderas när 
det inte längre finns 
rättslig förpliktelse. 

Behandlingen är nödvändig 
för fullgörande av en rättslig 
förpliktelse eller för att 
behandlingen är nödvändig 
för utförandet av ett avtal 
eller för åtgärder som 
behöver vidtas innan 
avtalets ingång 

 
Krisledning 
 

Vi behandlar 
personuppgifter genom 
en krisledningsapp i 
samband med olika 

Namn, 
mobilnummer, e-
postadress. 

Entreprenörer och 
besökare. 
 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 

http://www.uddeholm.com/
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typer av incidenter som 
sker på Uddeholms 
anläggningar, i syfte att 
begränsa eventuella 
skador vid t.ex. brand 
eller dylikt. 

Personuppgifter 
sparas i ett år. 

eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

 
Besöksanmälan 
 

Alla besökare som 
kommer till ett av 
Uddeholms kontor skall 
vara anmälda i 
besökshanterings-
systemet Visito av 
godkänd 
besöksmottagare hos 
Uddeholm. 

Namn, företag, 
mobilnummer, 
datum för besök 
foto, eventuellt 
registrerings-
nummer på 
fordon som 
används.  

Entreprenörer och 
besökare. 
 
Data sparas 
normalt sett i 13 
månader och om 
inget nytt besök 
sker inom den tiden 
raderas data. 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

 
Entreprenörsanmälan 
 
Alla entreprenörer som 
skall jobba i eller på 
Uddeholms 
anläggningar/maskiner 
skall ha genomgått en 
säkerhetsutbildning 
kallad ”SSG entré”. I 
samband med besök 
från entreprenörer 
hämtar Uddeholm 
personuppgifter från 
SSG:s databas, i syfte 
att säkerställa och 
dokumentera att 
entreprenörer har 
genomgått sådan 
säkerhetsutbildning. 

Namn, foto, kön, 
företag, 
mobilnummer, 
personnummer, 
SSG-kortnummer. 

Entreprenörer.  
 
Data sparas 
normalt sett i 13 
månader och om 
inget nytt besök 
sker inom den tiden 
raderas data. 
 
Detta för att många 
entreprenörer 
anlitas under 
semesterstoppet 
och återkommer 
regelbundet vid 
nästa 
semesterstopp. 

Behandling är nödvändig 
för utförandet av ett avtal 
eller för åtgärder som 
behöver vidtas innan 
avtalets ingång eller för att 
behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

 
Passersystem 
 

Alla entreprenörer som 
jobbar på Uddeholm 
använder passerkort för 
in- och utpassering, 
vilket dokumenteras 
och lagras, främst av 
säkerhetsskäl. 

Alla passeringar 
som görs med det 
personliga kortet, 
namn, företags-
uppgifter, 
personnummer, 
mobilnummer, 
registreringsskylt 
fordon. 

Entreprenörer och 
besökare. 
 
Data sparas 
normalt sett i 13 
månader och om 
inget nytt besök 
sker inom den tiden 
raderas data. Detta 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n).   

http://www.uddeholm.com/
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för att många 
entreprenörer 
anlitas under 
semesterstoppet 
och återkommer 
regelbundet vid 
nästa 
semesterstopp. 

Kamerasystem 
 
Behandling av data via 
kamerasystem används 
för åtgärder relaterade 
till främst olyckor, 
tillbud, sabotage eller 
stöld som stöd för 
utredningen. 

Video, bilder. Entreprenörer och 
besökare.  
 
De data som lagras 
är video och bilder 
som sparas mellan 
30-60 dagar och 
därefter raderas 
med automatik. 

Behandlingen är nödvändig 
för ändamål som rör den 
personuppgiftsansvariges 
eller en tredje parts 
berättigade intresse(n). 
Överenskommelse om 
kamerorna dessutom finns 
mellan fack och företag där 
även placering och syfte 
framgår. 

 
 

6. Från vilka källor samlar vi in dina personuppgifter? 

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig eller din 
arbetsgivare i samband med din anställning, kan vi också komma att samla in 
personuppgifter från någon annan tredje part. En sådan tredje part kan t.ex. vara: 
 

 Försäkringskassan   

 Kronofogden (t.ex. vid beslut om utmätning får vi information om namn, 

personnummer, belopp samt information om hur länge beslutet gäller) 

 Skatteverket (vi begär ibland vissa uppgifter från Skatteverket, vilket avser 

skattetabeller samt personnummer). 

 Olika utbildningsleverantörer.  

7. Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt 
följande:  
 

Leverantörer och underleverantörer 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för 

utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som 

framgår i den här Dataskyddspolicyn, t.ex. till leverantörer som utför tjänster kopplat 

till IT-säkerhet och dylikt. Dina personuppgifter kan även, vid behov, delas mellan 

bolag som ingår i vår koncern.  

 

http://www.uddeholm.com/
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Myndigheter 

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, 

Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om 

du har godkänt att vi gör det. 

 

När en mottagare hanterar dina personuppgifter för vår räkning och där Uddeholm 
bestämmer syftet och medlen för sådan behandling, är Uddeholm personuppgiftsansvarig 
och mottagaren ett personuppgiftsbiträde. I sådana fall är vi skyldiga att ingå ett så kallad 
personuppgiftsbiträdesavtal med sådan mottagare, för att säkerställa att dina personuppgifter 
hanteras på ett säkert och korrekt sätt. I detta samband kontrollerar vi alla 
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende 
säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. 
 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt 
personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det 
inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Sådana 
självständigt personuppgiftsansvariga kan t.ex. avse olika typer av myndigheter. 
 

8. Var behandlar vi dina personuppgifter? 

 
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter 
kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES 
av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör (se beskrivning 
av dessa typer av leverantörer under punkt 7 ovan). Då vi är fast beslutna att alltid skydda 
dina personuppgifter, kommer vi i sådana fall att vidta särskilda skyddsåtgärder för det fall att 
det saknas ett beslut av EU-kommissionen om att en adekvat skyddsnivå föreligger i ett 
sådant land utanför EU/EES. Sådana särskilda skyddsåtgärder kan t.ex. vara att vi ingår 
avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-
kommissionen. Dessa finns tillgängliga på EU-kommissionens hemsida  samt via 
Datainspektionen.se, vänligen se https://www.datainspektionen.se/fragor-och-
svar/personuppgiftslagen/vad-ar-standardavtalsklausuler/. Det kan även inkludera att 
mottagaren är ansluten till reglerna för s.k. ”Privacy Shield”, som är en överenskommelse om 
skydd för personuppgifter mellan EU och USA, läs mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en  
 

9. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

 
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra 
kontraktuella åtaganden gentemot dig eller din arbetsgivare och så länge det krävs enligt 
lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra 
kontraktuella åtaganden eller regulatoriska krav, sparar vi personuppgifterna endast så länge 
som det är nödvändigt för respektive syfte.  
 
Mer specifika lagringstider framgår under punkt 5 ovan.  
 

http://www.uddeholm.com/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en
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10. Dina rättigheter  

 
Enligt lag har du vissa rättigheter vad  gäller hur vi hanterar och behandlar dina 
personuppgifter. Syftet är att du ska kunna kontrollera att vi behandlar dina personuppgifter 
på ett korrekt och säkert sätt. Nedan kan du läsa mer om de rättigheter som vi tror är mest 
relevanta för dig.  
 

 Rätt att bli informerad 

Du har rätt att bli informerad om bland annat hur, varför och under vilka 
förutsättningar som vi behandlar dina personuppgifter. Det görs, bland annat, genom 
denna Dataskyddspolicy.  

 

 Rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig 

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter som vi behandlar om dig för 

att verifiera och kontrollera den information vi har om dig. För eventuella ytterligare 

kopior som du begär kan vi komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av de 

administrativa kostnaderna som sådant arbete involverar. Om du vill få ett utdrag över 

de uppgifter som vi behandlar om dig kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter 

som framgår längst ner i denna policy.  

 

Din rätt till tillgång innebär att du har rätt att:  

 

-få bekräftelse på vilka personuppgifter som vi behandlar om dig 

-få tillgång till dina personuppgifter, och 

-få ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter  

(som motsvarar den information som framgår i denna Dataskyddspolicy).  

 

 Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Om du 

upptäcker felaktiga uppgifter i något annat system eller mail kan du höra av dig till oss 

via någon av de kontaktuppgifter som anges längst ner i detta dokument.  

 Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")  

 

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade när:  

- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för 

(och det inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen); 

- Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket (och det 

inte finns någon ny rättslig grund för behandlingen); 

- Behandling av personuppgifterna har varit olaglig 

- Det finns en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt eller svensk lag för oss att radera 

uppgifterna 

http://www.uddeholm.com/
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- Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter vårt berättigade 

intresse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. 

 

Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera 

delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer t.ex. från bokförings- och 

skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från 

konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för 

att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  Vi blockerar 

i sådana fall de uppgifter som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till 

andra syften än att uppfylla sådana rättsliga skyldigheter.  

 

 Rätt att begära att begränsning av dina personuppgifter.  

 

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om: 

- De personuppgifter vi lagrar/behandlar om dig är felaktiga 
- Behandlingen är olaglig och du ber oss att begränsa behandlingen av 

personuppgifter istället för att radera dem; 

- Vi inte längre behöver personuppgifterna för behandlingens ändamål, men om vi 

fortfarande behöver dem för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav; 

eller 

Du har invänt mot behandlingen och hävdar att den rättsliga grunden för berättigat 

intresse är ogiltig och inväntar kontroll av om så är fallet eller ej 

 

 Rätt till dataportabilitet.  

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss 

till ett annat  

företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till 

personuppgifter som du har lämnat till oss, och om den rättsliga grunden för 

behandling är att ett avtal ska uppfyllas eller att ett samtycke föreligger.  

 

 Rätt att göra invändningar.  

Du har rätt att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse. 

För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning 

behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som 

väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara 

behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara  

rättsliga anspråk.  

 
Hur utöver du dina rättigheter? 

För det fall att du önskar utnyttja några av dina rättigheter eller om du anser att vår 
behandling av dina personuppgifter står i strid med gällande lag eller i övrigt är olämplig ber 
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vi dig kontakta oss med hjälp av nedan kontaktuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål 
till aktuell tillsynsmyndighet, nämligen Datainspektionen, vänligen se datainspektionen.se. 
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser 
att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till 
Datainspektionen. 
 

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

Uddeholm följer vår koncerns (Voestalpine) riktlinjer kring IT-säkerhet. Vi har implementerat 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. för 
att förhindra att dessa görs tillgängliga till obehöriga tredje parter och för att dessa skyddas 
mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig spridning eller tillgång till 
dina personuppgifter. 
 
Vi vidtar specifika åtgärder för att skydda dina personuppgifter, vilka bl.a. innefattar följande 
åtgärder:   
 

 Begränsad tillgång till våra lokaler (åtkomstkontroll)  

 Implementation av åtkomstbegränsningar och skydd av medier (åtkomst- och 

överföringskontroll)  

 Utplacering av nätverkssäkerhetsåtgärder som antivirusprogram, brandväggar, 

säkerhetsuppdateringar etc. (nätverkskontroll)  

Alla personuppgiftsbiträden som vi anlitar är bundna av våra säkerhetsprinciper och är 
skyldiga att införa likvärdiga eller samma säkerhetsåtgärder. 
 

12. Kontaktuppgifter 

Om du har några frågor eller synpunkter angående denna policy, eller om du i övrigt önskar 
kontakta oss avseende vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att 
kontakta oss på någon av nedan uppgifter: 
 
Dataskyddsombud på Uddeholms AB, som är: 
 

Sanda Karphammar 

Telefon: +46 563 17528 
E-post: gdpr@uddeholm.com 
 
Självfallet kan du alltid även kontakta oss per post enligt nedan uppgifter: 
 
Uddeholms AB 
Attention: Sanda Karphammar 
683 85 Hagfors, Sverige.   
 
Organisationsnummer: 556046-2755 
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13. Uppdateringar av Dataskyddspolicy 

Texten i denna Dataskyddspolicy uppdaterades senast 27 januari 2020. För det fall att 
några väsentliga ändringar behöver göras i Dataskyddspolicyn så meddelar vi dig i god tid 
innan sådan ändring träder i kraft, företrädesvis via e-post samt genom att publicera en notis 
på vår hemsida.  
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