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1 Syfte och bakgrund 

3GIS har upprättat detta informationsdokument utifrån gällande dataskyddslagstiftning, och den 
förklarar grunderna för hur personuppgifter hanteras av 3GIS. Denna information förtydligar hur 

3GIS arbetar för att tillvarata de registrerades rättigheter och upprätthålla de registrerades integritet.  

Denna information beskriver även information om hur de registrerade själva kan tillvarata sina 

rättigheter. 

2 Vilka uppgifter samlar 3GIS in och hur? 

3GIS behandlar personuppgifter i enlighet med de principer som anges i artikel 5 

dataskyddsförordningen 3GIS behandlar personuppgifter när vi har laglig grund, d.v.s. när det 

behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag eller avtal. Uppgifter registreras för fastighetsägare, 

markägare eller annan part som har ett avtal anseende nyttjanderätt.  

2.1 Vilka personuppgifter behandlar 3GIS? 

• Person- och kontaktinformation: Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, 

etc. 

• Bank- och skatterelaterade uppgifter: Bankkontouppgifter 

2.2 Uppgifter den registrerade ger till 3GIS 

• Uppgifter den registrerade tillhandahåller 3GIS direkt 

• Uppgifter 3GIS får när den registrerade på något vis kontaktar oss, exempelvis anmäler 

ägarbyte, önskar information från 3GIS, etc. 

2.3 Uppgifter 3GIS samlar in 

• Uppgifter från offentliga register 

• Uppgifter från offentliga hemsidor 

• Uppgifter relaterat till slutkund för teknisk felsökning 

 

3 Ändamål med behandlingen 

Behandlingen sker främst genom registrering i 3GIS anläggnings- och avtalsdatabaser. Vi gör ingen 

profilering eller samkörning med andra system utanför företaget. 

3.1 Ändamål med behandlingen 

Ändamål med behandlingen Laglig grund 

För att kunna kommunicera med den registrerade Fullgöra avtal ingånget med den registrerade 

För att administrera betalning till den registrerade Fullgöra avtal ingånget med den registrerade 

För att leva upp till krav enligt lag, förordning 
eller myndighetsföreskrift 

Följa tillämplig lagstiftning 
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För att administrera den registrerades ärenden hos 

3GIS 

Fullgöra avtal ingånget med den registrerade 

och följa tillämplig lagstiftning 

För att bevaka 3GIS rättigheter för 3GIS 

infrastruktur 
Fullgöra avtal ingånget med den registrerade 

 

4 Utlämning och radering av uppgifter 

4.1 Utlämning av uppgifter 

Den registrerades uppgifter delas med leverantörer samt med driftpartners, exempelvis vid arbete på 
3GIS infrastruktur. Uppgifter kan även komma att lämnas till samarbetspartners eller närstående 

parter i samband med uthyrning av vår infrastruktur. 3GIS kan också komma att lämna ut den 

registrerades uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda 

3GIS eller tredje parts rättigheter.  

3GIS IT-system skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan 

innebära en risk för den registrerades integritet. 3GIS har policyer och etablerade rutiner för att 

säkerställa att den registrerades personuppgifter behandlas säkert.  

4.2 Överföring till tredje land 

3GIS mål är att inte överföra uppgifter till något land utanför EU/EES. Sådan överföring kan dock 

bli aktuell genom underleverantör vid IT-support. När det väl sker kräver 3GIS att underleverantören 

uppfyller motsvarande vad som krävs för en adekvat skyddsnivå inom EU/EES.  

4.3 Radering av uppgifter 

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till de åligganden som kan tänkas uppstå 
på grund av den avtalsrelation som föreligger, eller tidigare förelegat, mellan 3GIS och den 

registrerade. Uppgifterna sparas även så länge det är nödvändigt med hänsyn till gällande 

lagstiftning. 

  

5 Ändringar i denna information 

Denna information kan komma att ändras eller uppdateras. Den senaste versionen kommer alltid att 

finnas publicerad på 3GIS hemsida, www.3gis.net.  

 

6 Rätt till information 

Den vars personuppgifter är registrerade hos 3GIS har rätt att begära tillgång till och rättelse eller 

radering av personuppgifter. Den registrerade har även rätt att begära begränsning av behandling 

eller att invända mot behandling. Av integritetsskäl kommer 3GIS att behöva kontrollera identiteten 

på den som efterfrågar informationen. 

http://www.3gis.net/


 

  P R EP AR ED B Y  DAT E DOC U M ENT  NU M BER  R EV 

Nicolina Persson   2021-07-23   

DOC U M ENT  R ES PONSIB LE 

DAT E 

R EV 

INFOR M AT IONC LAS S 

   Mats Comstedt   Public 

 

Information om behandling av personuppgifter Page 5 of 5 ©3G Infrastructure Services AB 

 

Om 3GIS uppgifter om dig behöver uppdateras är du välkommen att skicka dessa uppgifter 

skriftligen till:  

forvaltningen@3gis.net, eller 

Adress: 

3G Infrastructure Services AB 

Box 45064  
104 30 Stockholm 

 

Skulle du uppleva att 3GIS inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till 

Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se för att lämna klagomål. 

mailto:forvaltningen@3gis.net
mailto:imy@imy.se

