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På PanCert AB (PanCert”) värnar vi om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda 

dina uppgifter på bästa sätt. I den här personuppgiftspolicyn kan du läsa om hur vi samlar in och 

använder dina personuppgifter.  

 

1. Personuppgiftsansvarig 
PanCert AB, org.nr. 556592-7562, Skolgatan 2, 553 16, Jönköping. 
 

2. PanCerts behandling av personuppgifter  
Behandling avseende skogsbruksbevis och gruppcertifiering 
PanCert är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med 
skogsbruksbevis gällande gruppcertifiering av skogsbruk. Ändamålet är att kunna erbjuda möjlighet 
att beställa skogsbruksplan, upprätthålla tredjepartscertifiering genom ackrediterat 
certifieringsorgan, uppfylla de krav som ställs enligt Svenska FSC (C103394) och Svenska PEFC 
(PEFC/05-22-6) skogsstandarder, utfärda skogsbruksbevis för skogsinnehavet. 
 
Behandlingen omfattar till exempel namn, telefonnummer, adress, e‐postadress och i vissa fall ditt 
personnummer. 
 
Behandlingen baseras på rättsliga grunden avtal med dig som skogsägare i de fall ägandet sker av dig 
som privatperson eller enskild firma. Om avtal tecknas med en juridisk person baseras behandlingen 
på en intresseavvägning där PanCert bedömt att behovet av att behandla personuppgifter utifrån 
avtal och de standarder som PanCert har att förhålla sig till överväger integritetsintrånget för dig som 
registrerad.  
 
Annan behandling  
PanCert är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med 
att du deltar i utbildningar eller annars har kontakt med. Dessa behandlingar avser oftast enbart 
kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.  
 
Behandlingen grundar sig på intresseavvägning där PanCert bedömt att behovet av att behandla 
personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller deltagande i utbildning överväger 
integritetsintrånget för dig som registrerad.  
 

3. Lagringstid 
Den behandling som sker utifrån skogsbruksavtal lagras i fem år från uppsagt avtal i enlighet med de 
certifieringsstandarder som PanCert är skyldiga att följa.  
 
Annan behandling som i samband med utbildning eller kontakt med dig gallras löpande. 
 

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part 
När dina personuppgifter behandlas inom ramen för skogsbruksavtal kan dessa komma att lämnas ut 
till företag eller privatpersoner som begär certifieringskontroll (om en fastighet är certifierad). Vid en 
sådan begäran lämnas information om fastigheten ut samt namn på ägaren av fastigheten. 
 
När dina personuppgifter lämnas till underleverantörer som handlar för PanCerts räkning sker det 



enligt ett särskilt biträdesavtal som säkerställer att underleverantören inte hanterar dina uppgifter 
för andra ändamål än vad som anges i avtal och i denna personuppgiftspolicy. 
Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter eller lämna ut information till t ex polisen, 
Skattemyndighet, tillsynsmyndighet eller andra myndigheter om det krävs enligt lag eller förordning. 

 
5. Integritet och säkerhet 
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot obehörigt röjande, förändring eller förstörelse. 
Våra anställda och underleverantörer har instruktioner att hantera alla personuppgifter enligt 
gällande lagstiftning för personuppgifter. PanCert lagrar dina personuppgifter endast inom EU och 
EES. I samband med användande av Microsoft Office 365 kan personuppgifter överföras till USA i 
samband med autentisering. Behandlingen kan medföra att personuppgifter görs tillgängliga för 
amerikanska myndigheter och vilket också påverkar integritetsskyddet. Det krävs särskilda 
skyddsåtgärder när personuppgifter behandlas i länder utanför EU/EES och därför sker det under 
förutsättning att det finns stöd enligt lag, till exempel genom att vi med mottagaren av uppgifterna 
har ingått standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. 

 
6. Dina rättigheter som registrerad 
Nedan följer information om dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter gäller mot PanCert 
som personuppgiftsansvarig. I de fall vi agerar personuppgiftsbiträde ska du vända dig till den 
personuppgiftsansvarige istället. 
 

6.1. Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur dessa uppgifter 
behandlas. Genom att kontakta oss kan du få tillgång till ett registerutdrag där det framkommer vilka 
uppgifter som behandlas av oss. 

 

6.2. Rätt att invända mot behandling 

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål eller 
mot att dina uppgifter behandlas baserat på en intresseavvägning. Vi kommer då upphöra med att 
behandla dina uppgifter så snart som möjligt efter din begäran om inte vi har skäl som överväger ditt 
intresse av att inte bli behandlad.  

 

6.3. Rätt till rättelse 

Upptäcker du att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga har du rätt att utan onödigt dröjsmål få 
dina uppgifter rättade.  

 

6.4. Rätt till radering eller begära begränsning 

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas hos oss. Du har också rätt att begära begränsning av 
vår behandling av dina uppgifter, t.ex. om delar av uppgifterna inte är korrekta. 

 

6.5. Rätt till dataportabilitet 

I de fall du har lämnat ditt samtycke eller vi grundar vår behandling av dina personuppgifter på avtal 
med dig och behandlingen sker automatiserat har du rätt att få del av dessa uppgifter i ett 
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan 
personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan 
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 

 



6.6. Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet 

Om du har åsikter kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).  

 

6.7. Återkallande av samtycke 

I de fall vi baserar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att återkalla det. Återkallande 
görs via kontaktuppgifter 
nedan. 

 
7. Kontakta oss 
Du är välkommen att kontakta oss, enligt uppgifter nedan, om du har frågor kring hur vi hanterar 
dina personuppgifter eller vill begära någon av dina rättigheter som registrerad.  
 
Telefon: 036-343000 
E-post: info@pancert.se 

http://www.imy.se/

