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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED
INSAMLING AV BILDER AV VÄGAR
Behandling av personuppgifter
Med denna informationstext vill Skanska Industrial Solutions AB (org. nr. 556793–1638)
(”Skanska”) förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att
personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning. Skanska är personuppgiftsansvarig för den hantering av
personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning.
Syfte, laglig grund och utlämnande av personuppgifter
I samband med att Skanska utför kontroll av de vägar som Skanska driftar i enlighet med
Skanskas drift- och underhålls kontrakt med Trafikverket och andra väghållare samlas
bilder av vägar in. Bilderna samlas in med via fordonsmonterade kameror. På bilderna kan
det exempelvis förekomma fordon och personer. Insamlingen av bilder kan innebära en
insamling av personuppgifter om det via en bild går att identifiera en person.
Skanska behandlar de personuppgifter som samlas in om med stöd av en
intresseavvägning dvs. Skanska bedöms ett berättigat intresse att samla in bilderna för
syftet att fullgöra drift- och underhållskontraktet med Trafikverket eller andra väghållare.
Den personliga integriteten tillgodoses bl.a. genom att personuppgifterna raderas och
anonymiseras.
Personuppgifter kan även komma att behandlas i syfte att Skanska ska kunna uppfylla en
rättslig skyldighet. Så är exempelvis faller om Skanska är skyldiga att lämna ut uppgifter
enligt lag eller myndighetsbeslut.
Skanska kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till något av våra
koncernbolag, t.ex. Skanska Sverige AB. Interna och externa leverantörer kan även få
tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster.
Om personuppgifterna överförs till en part som behandlar personuppgifterna på uppdrag av
Skanska, utanför EU/EES, vidtas särskilda skyddsåtgärder. Exempelvis tecknas avtal som
inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EUkommissionen.
Lagring och gallring
Bilder som samlas in anonymiseras efter insamling genom att bilderna modifieras så att det
inte längre går att identifiera en person via bilderna. Bilderna innehåller då ej längre
personuppgifter. I samband med detta raderas originalbilderna omgående.
Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och kontaktinformation
För information om dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning samt
kontaktuppgifter, se våra avsnittet Behandling av personuppgifter i våra Användarvillkor:
https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter

