
I och med införandet av dataskyddsförordningen GDPR den 25 maj ökar kraven på hur företag och 

organisationer får behandla personuppgifter. Därför vill vi på Chirgwin Consulting AB berätta om vår 

integritetspolicy. Som leverantör av tjänster inom individ- grupp och organisationsutveckling anser vi 

att det är av största vikt att all behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt. Vi tar därför 

integritets- och dataskyddsfrågor på största allvar. I vårt arbete med att anpassa vår verksamhet till 

de nya lagkraven har en genomlysning gjorts av alla interna dokument och verksamheten i sin helhet.  

Så här hanterar Chirgwin Consulting AB GDPR: 

Integritetspolicy. 

Personuppgiftsansvarig är Helene Chirgwin.  

Företaget har inga kundregister och marknadsför sig inte genom mailutskick. 

Företaget har mailadresser till leverantörer, men inte samlat i ett register. Icke aktuella uppgifter 

raderas omgående. 

Mailväxling som rör pågående uppdrag raderas efter 3 månader efter uppdragets fullgörande. 

Övriga mail raderas efter 3 månader. 

I samband med utredningar där personuppgifter hanteras informeras samtliga berörda om hur 

personuppgifterna hanteras och de berörda får också underteckna dokument för samtycke. Vi har 

också en rutin enligt GDPR för hur länge dessa utredningar sparas och raderas. 

I samband med genomförande av tester som till exempel stressprofiler och arbetsmiljöprofiler 

informeras samtliga berörda om hur personuppgifterna hanteras och de berörda får också 

underteckna dokument för samtycke. De underleverantörer som vi i dessa sammanhang nyttjar oss 

av har i sin tur säkerställt för oss att de hanterar samtliga personuppgifter enligt lagkraven. Vi har 

också en rutin för hur länge dessa tester sparas och raderas. Vi har också med dessa 

underleverantörer tecknat Personuppgifts-biträdesavtal. 

Tillgång till eventuella register och företagets dator kräver behörighet. Inloggning kan endast ske 

med hjälp av användar-ID och lösenord. Antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering och 

datorer med uppdaterade program höjer säkerheten. 

I de samarbeten vi har med olika kunder och underleverantörer kommer Personuppgifts-

biträdesavtal att tecknas med samtliga där så krävs.  

 

Beskrivning av behandlingen 

Tjänst och ändamål med behandlingen: Tjänst inom ramen för Chirgwin Consulting AB´s  tjänstekatalog. 
Ändamål med behandlingen är att fullgöra det tjänsteavtal som ingåtts och 
möjliggöra kunds avrop av tjänster utifrån tjänstekatalogen. 

Behandlingsaktiviteter: Insamling vid utredningar, kartläggningar, vid stress- och ledarskapsprofiler 
Lagring information i Chirgwin Consulting AB´s system, se ovan. 
Radering efter 3 månader alternativt efter avtalets slut eller vid annan 
överenskommelse 

Kategorier av personuppgifter: Namn 
Adress 
Telefonnummer 
E-postadress 
Arbetsplats och eventuell avdelning 

Plats för behandling: All behandling sker inom ramen för EU/EES 

Lagringstid/gallringsfrist: Personuppgifterna behandlas i tre månader eller som längst fram till 
uppdragets slut 

 



 

 

 

 

 

Säkerhetsåtgärder 

Fysisk åtkomst: Inga personuppgifter hanteras eller bevaras regelmässigt på fysiska 
lagringsmedia, såsom papper. 

Åtkomst till system: Endast behörig personal har åtkomst till de system som behövs för tjänsten. 

Åtkomst till personuppgifter: Endast behörig personal har åtkomst till personuppgifter 

Överföring av personuppgifter: Överföring av personuppgifter sker ej till tredje land. 

Behörighetsstyrning: Behörighetsstyrning tillämpas utifrån användarroller för de IT-system där 
personuppgifter behandlas. 

Kryptering av lagrat data: Samtliga mobila arbetsstationer (mobiltelefoner, laptop-enheter) är 
krypterade. 

Säker autentisering: Programvara och system där personuppgifter hanteras nås enbart genom 
interna nätverk.  

Hantering av lagringsmedia: Rutin för återlämning av lagringsmedia finns vid verksamheten. 

Hantering av tekniska sårbarheter: Servrar skyddas genom brandvägg, antivirus samt DNS-skydd. 
Säkerhetsuppdateringar hanteras manuellt och övervakas. 

 


