Bästa kund
Det har sannolikt inte undgått dig att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft
idag. Syftet är att du ska kunna känna dig trygg med hur företag som vårt använder din epostadress och person/kontaktuppgifter samt telefonnummer
Skäl för användning, vad vi sparar och hur vi hanterar data
Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Dina
uppgifter sparas för att vi ska kunna uppdatera dig med nyheter och annan relevant
information kring vår affärsrelation samt för att kommunicera kring uppdrag om du är
kund. De personuppgifter som kommer att behandlas är namn, telefonnummer och epostadress och hanteras i vårt datasystem. När vi behandlar personuppgifter för de
ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av legitima intressen när det
gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson
om verksamheten och våra gemensamma projekt. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller
på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Endast de personer som
behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina
personuppgifter.
Dina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att
veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt
att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan be oss att radera dina
personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan
innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla information till dig som beskrivs ovan.
Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data
till en annan part som ansvarar för databehandling. Du kan när som helst välja att
avregistrera dig och i samband med det upphör vår databehandling för ovan angivna
ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Vill du veta mer om GDPR kan du läsa mer på Datainspektionens webbsida.
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