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Arbetsmiljöpolicy 
Vi är varandras arbetsmiljö! 

 

Arbetsmiljöarbetet är en för företaget och de anställda gemensam 

angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.  

Arbetsmiljön i Strevents verksamhet ska vara sådan att vi inte drabbas av 

ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. En god arbetsmiljö bidrar till 

att vi trivs och mår bra vilket i sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå de 

visioner och mål som vi vid var tid ställer upp. 

Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom mobbning eller 

trakasserier på vår arbetsplats. Skulle det ändå förekomma ska våra skriftliga 

rutiner för hantering av kränkande särbehandling följas. 

 

Strevent AB utgår från vår interna Kvalitetsmanual och mottot ”Kvalitet skapar 

förtroende”. Kvalitetssystemet är baserat på kraven enligt standard SS-ISO 9001 

i tillämpliga delar. 

 

För mer information eller vid frågor, kontakta oss på info@strevent.se.  

 

 

 

”En god arbetsmiljö bidrar till att vi trivs och mår bra vilket i 

sin tur bidrar till att vi kan prestera för att nå de visioner och 

mål som vi vid var tid ställer upp.” 

mailto:info@strevent.se
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GDPR 
Allmänna dataskyddsförordningen 

 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla. 

Strevent AB följer korrekt och lagenlig behandling av uppgifter/känslig 

information för att upprätthålla trygghet, integritet, konfidentialitet och rättigheter. 

 

Strevent AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. 

polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är 

skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi 

överför inga uppgifter om kunder, potentiella kunder eller leverantörer till tredje 

part, konkurrenter eller andra parter som inte framgår i avtalet, utan samtycke.  

 

Vi sparar aldrig uppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive 

ändamål. Genom utarbetade rensningsrutiner säkerställer vi att personuppgifter 

inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge 

detta är varierar på̊ skälet för behandlingen, kontakta oss vid frågor eller 

funderingar kring detta.  

 

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på̊ ett säkert sätt. 

Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka 

tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd (Allmänna 

dataskyddsförordningen). Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första 

hand Strevent AB. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller 

har en begäran i enlighet med rättigheterna ovan är du alltid välkommen att 

kontakta oss.  

 

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling 

av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen 

datainspektionen@datainspektionen.se. 

 

Vill du veta mer om hur vi på Strevent lagrar och behandlar uppgifter?  

Kontakta oss på info@strevent.se.  

 

 
 

https://www.strevent.se/kontakt/
mailto:datainspektionen@datainspektionen.se
mailto:info@strevent.se
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Externa länkar: 

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/ 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/juridik/offentlighetsekretessarkivdataskyddsforor

dningengdpr/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html  

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/juridik/offentlighetsekretessarkivdataskyddsforordningengdpr/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html
https://skr.se/skr/ekonomijuridik/juridik/offentlighetsekretessarkivdataskyddsforordningengdpr/dataskyddsforordningengdpr/fragorochsvaromgdpr.14973.html

