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Information om behandling av personuppgifter   
 
Monier Roofing AB (“Monier”) behandlar dina personuppgifter i samband med att 
avgränsningssamråd ska genomföras inför tillståndsansökan i enlighet med Miljöbalken. Vi 
värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina 
personuppgifter.  
 
Personuppgiftsansvarig 
Monier är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Ni kan nå oss 
på adressen Stålbergavägen 8, 744 95 Vittinge, på telefonnummer 0708-22 06 26 och via  
e-post klas.wardman@bmigroup.com. 
 
Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen  
De personuppgifter vi behandlar om dig är namn, adress och fastighetsbeteckning. 
Ändamålet med behandlingen är att kunna förse dig med samrådsunderlag inför 
genomförandet av avgränsningssamrådet. 
 
Den rättsliga grunden för behandlingen följer av 6 kap. 30 § Miljöbalken som anger att 
samråd ska hållas med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Det 
är nödvändigt att du tillhandahåller oss dina personuppgifter för att vi ska kunna samråda 
med dig. Du måste inte tillhandahålla sina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra 
detta blir konsekvensen att vi inte kan hålla samråd med dig.  
 
Källa 
De personuppgifter vi behandlar om dig har erhållits från allmänt tillgängliga källor såsom 
Lantmäteriet.  
 
Vem har tillgång till dina personuppgifter?  
Vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till legala och tekniska rådgivare samt berörda 
myndigheter såsom Länsstyrelser och domstolar. Vi kommer inte att lämna ut dina 
personuppgifter till ett land utanför EU/EES.  
 
Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?  
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra det ovan 
angivna ändamålet med behandlingen. Vi lagrar dock inte dina personuppgifter längre än 
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Dina rättigheter 
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka 
av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter.  
 
Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina 
personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att 
inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten).  
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