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Veidekkes retningslinjer for
personvern
KONTAKTINFORMASJON OG BAKGRUNN
Veidekke Entreprenør AS og Veidekke Industri AS
med datterselskaper (samlet benevnt «Veidekke»)
er behandlingsansvarlig for de personopplysninger
vi innhenter i forbindelse med inngåelse og
gjennomføring av kontrakt med UE eller Innleid
personell. Veidekke behandler personopplysningene i
samsvar med gjeldende personvernlovgivning.
PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
Veidekke registrerer og lagrer navn, telefonnummer,
e-postadresse, HMS-kort, CV, inn- og utregistrering
på prosjektet, samt arbeids- eller oppdragsgiver
(dvs. det selskapet du er ansatt hos eller engasjert
hos). Personopplysningene leveres fra Veidekkes
kontraktspart.
I tillegg registrerer og lagrer Veidekke opplysninger om
eventuelle avvik fra SHA- og Miljøplan og opplysninger
om lønns- og arbeidsvilkår når det gjennomføres
påsekontroll.
Formålet med å innhente og lagre personopplysningene er å oppfylle krav stilt i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og krav stilt i
kontrakten.
BEHANDLINGSGRUNNLAG
Behandlingsgrunnlaget er arbeidsmiljøloven med
tilhørende forskrifter, herunder byggherreforskriften
§ 15 (krav til oversiktslister), byggherreforskriften §
18 (krav om informasjon til byggherren om avvik fra
SHA-plan), forskrift om informasjons- og påseplikt
og innsynsrett, internkontrollforskriften og det at
opplysningene er nødvendig for å oppfylle kontrakten,
herunder krav stilt fra byggherren til Veidekkes
kontraktsmedhjelpere.
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LAGRING OG SLETTING
Personopplysningene lagres i hele prosjektets
gjennomføringsperiode. Opplysninger om lønns- og
arbeidsvilkår som er innhentet i forbindelse med
påsekontroll slettes når påsekontrollen er sluttført.
Personopplysninger inntatt i kontraktsdokumentene
lagres i inntil 13 år etter byggherrens overtakelse
av prosjektet, slik at opplysningene er tilgjengelige
i reklamasjonsfasen og frem til den absolutte
foreldelsesfristen har utløpt,
jf. foreldelsesloven.
ENGASJEMENT AV LEVERANDØRER OG/ELLER
SAMARBEIDSPARTNERE
Byggherren kan gis innsyn i personopplysningene på
nærmere bestemte vilkår. Formålet med slikt innsyn
skal være å ivareta krav stilt i arbeidsmiljøloven med
tilhørende forskrifter samt krav stilt i kontrakten.
Veidekke benytter tredjepart (leverandør av ITsystemer) til å behandle personopplysningene.
Veidekke har inngått databehandleravtaler med
relevante tredjeparter.
DINE RETTIGHETER
Du har rett til å kreve informasjon om og tilgang til
dine personopplysninger samt rettelse og sletting av
dine personopplysninger dersom opplysningene er
feil, eller det behandles opplysninger som det ikke
er hjemmel for. Du har rett til å klage til Datatilsynet
om du anser at personopplysninger som gjelder deg
håndteres i strid med gjeldende lovgivning.
Har du spørsmål til dette? Kontakt Veidekkes
personvernombud på e-post personvern@veidekke.no.

