
GDPR 

BESTHAND AB bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR – Dataskyddsförordningen 

Vilka typer av information samlar vi in? 

När är du är anställd hos Besthand AB ingår du ett avtal med företaget och du lämnar 

uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för 

att kunna administrera din anställning hos Besthand AB med löner, skatter och försäkringar 

När du deltar i event eller aktiviteter som Besthand AB arrangerar så tas ofta bilder som 

sedan kan komma att användas på vår hemsida, i nyhetsbrev, trycksaker och på Facebook. Vi 

informerar om detta i samband med aktiviteten och uppmanar också till att meddela om du 

inte vill vara med på bild. 

Hur används informationen? 

Vi använder den information vi har om dig för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig som 

anställd hos Besthand AB och för att utveckla och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår 

verksamhet. 

Kommunikation 

Vi använder din information för att kunna ge dig information om företaget och i diskussion 

om uppdrag, marknadsföringsutskick och informera dig om våra regler och villkor. Vi 

använder dessutom dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss. 

Lagring av uppgifter 

De uppgifter som du lämnat när du blivit anställd hos Besthand AB lagras i en databas hos 

vår systemleverantör som är Fortnox under en period om maximalt tre år efter avslutat 

medlemskap. I avtalet med systemleverantören ingår att säkerheten för de lagrade 

uppgifterna garanteras. 

Hur hanterar vi lagrade uppgifter 

Den information som är kopplad till din anställning bevaras tills din anställning upphör, 

såvida vi inte längre behöver informationen för upprätthålla andra lagar, statistiska ändamål, 

för rapporter till myndigheter med flera. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, 

efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat 

om dig. 

Kontakta Besthand AB vid frågor. 

Du når oss på info@bethand.net 
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