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Personuppgifter hos KSU
1.

Inledning

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB nedan kallat KSU, behandlar
personuppgifter i syfte att uppfylla våra uppgifter nämligen att bedriva
högklassig utbildning och erbjuda övriga tjänster till våra kunder.
All behandling av personuppgifter inom KSU ska utföras som en del av vårt
uppdrag vilket betyder att inom KSU behandlas alltid personuppgifter med stor
respekt för den personliga integriteten.
KSU som företag och organisation hanterar personuppgifter av olika slag för
både anställda, kursdeltagare, konsulter och entreprenörer vid KSU.

2.

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Nedan finns en beskrivning av de principer som KSU tillämpar, hur vi hanterar
och lagrar informationen samt vilka rättigheter den enskilde har. Principerna
inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen, eller
annan rättsligt bindande bestämmelse.

2.1.

Lagligt

Inom KSU hanteras personuppgifter med fokus utifrån den enskildes rättigheter.
Insamlandet av personuppgifter sker i första hand för anställda med stöd av
anställningsavtal och vår fullgörandeskyldighet att följa lagar, regler och
kollektivavtal. Insamlandet av personuppgifter från våra kunder och
uppdragsgivare sker genom de uppgifter om dig som du själv lämnat till dem i
samband med din anställning och därtill godkänt överlämnandet till KSU.
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2.2.

Ändamålsenligt

Personuppgifter samlas enbart in för specifika och lagliga syften och används
endast för det syfte till vilka de samlats in.
De personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:


Kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer och e-post.
Personnummer behandlas vid behov för att säkert fastställa din
identitet.
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Personuppgifter som behövs för din anställning eller om du söker en
tjänst hos oss.



Personuppgifter som inhämtats för att ge tillträde till ett
utbildningsprogram, enskild kurs eller annan köpt tjänst hos oss.



Information om utbildningsresultat och annan information kring din
utbildning vid KSU.

2.3.

Uppgiftsminimering

Insamlingen sker endast för de personuppgifter som är relevanta och behövs för
det specifika ändamålet till respektive behandling.

2.4.

Korrekt

Personuppgifter som samlas in ska vara riktiga och när det är möjligt helt
uppdaterade. De insamlade personuppgifterna baseras på de uppgifter du lämnar
vid registreringen och beroende på vilken personuppgiftsbehandling som avses
så kan de inlämnade personuppgifterna granskas för att säkerställa din identitet.

2.5.

Lagringsminimering

KSU sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt med
utgångspunkt för vilket ändamål de har samlats in, eller så länge som det krävs
enligt lag.


Om du är anställd hos KSU behandlar och sparar vi dina
personuppgifter så länge som det behövs för att administrera
anställningsförhållandet därefter raderar vi dem.



Om du är kursdeltagare och deltar i av tillsynsmyndigheten (SSM)
kravställd befattningsutbildning behandlar och sparar vi dina
personuppgifter så länge som det krävs enligt lag.



Om du har registrerat konto som kursdeltagare i någon av våra
online-tjänster och du t.ex. avslutar din anställning hos din arbetsgivare
raderas dina personuppgifter vid våra rutinmässiga gallringar.



Om du har registrerat konto i någon av våra online tjänster raderas dina
uppgifter vid avregistrering eller då tjänsten sägs upp.

2.6.

Sekretess

KSU använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda
dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång till
dem. Åtgärderna är sådana att de säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är
avvägd i förhållandet till risken med behandlingen.
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Det innebär att enbart behöriga personer får tillgång till uppgifterna, att
uppgifterna krypteras, att de lagras i särskilt skyddade IT-miljöer och att
uppgifterna säkerhetskopieras.

2.7.

Transparent

Du har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har
också rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och raderade, till exempel
vid namnbyte eller en adressändring.

2.8.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU
organisationsnummer 556167-1784
Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta KSU via
ServiceDesk@ksu.se
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