Integritetspolicy för StaketLarm Sverige AB
I den här Integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar
personuppgifter och följer gällande GDPR lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har
gentemot oss på StaketLarm Sverige AB och hur du kan använda dem. Vår integritetspolicy utgår från
gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningarna till
varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.
Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi
kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:
•
•
•
•

utförande och administration av uppdrag
tillvaratagande av kunders intressen
redovisning- och fakturering
marknadsföring och administration av event och utskick av nyhetsbrev och information

Behandlingen av personuppgifter utförs i StaketLarms datorsystem. Vi lämnar inte ut eller lämnar
dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information.
Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som
instruerar oss att lämna ut informationen.
All behandling av data som utförts av oss görs inom EU/EES-området.
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna
samlades in för.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan
kontakta StaketLarm Sverige AB som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:
Varje gång som vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande
eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och
maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de
personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att
komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera de personuppgifter som behandlas av StaketLarm Sverige AB
med undantag av personuppgifter där det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis
bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
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Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive nyhetsbrev som skickas till befintliga kunder i
direktmarknadsföringssyfte, genom att avregistrera dig i nyhetsbrevet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av
integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella
väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina
personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.
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