POLICY - HANTERING AV PERSONUPPGIF TER

Syftet med policyn
Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig tr ygg när du anför tror oss dina uppgifter. Där för har vi upprättat den här
policyn. Den utgår från gällande datask yddslagstiftning och är uppdaterad mot bakgrund av Datask yddsförordningen, på
engelska ”GDPR” och för tydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får
ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Riktlinjer för hur vi jobbar
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler
personuppgifter än vad som behövs för vår t affärsändamål, som är att sälja undetak och metallprodukter till de som aktivt visat
intresse av detta. Vi strävar efter att använda de minst möjliga integritetskänsliga uppgifterna. Alltid.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för
att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar.
-Namn
-Företag
-E-postadress
-Telefonnummer och adress till arbetet eller de telefonnummer ni delgett oss
-Personnummer (i förekommande fall det anses nödvändigt för kreditkontroll där organisationsnummer saknas)

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med för frågningar, offer tförande och orderläggning. På mässor och vid besök inhämtar vi ditt samtycke innan vi
registrerar dina uppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säker t sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som ska ha
tillgång till dem.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje par t om du inte samtyckt till det eller om det inte är
nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredjepar t upprättar vi
sekretessavtal genom biträdesavtal som säkerställer att personuppgifter behandlas på ett betr yggande sätt.

Dina val och möjligheter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter,
att bli glömd. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar, eller då det ligger ett lagstadgat krav på lagring,
som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till var för uppgifter måste sparas, till exempel då det
finns obetalda skulder. Rensning av personuppgifter sker då någon kontaktar oss för att bli glömd. Alla registrerade personer
har rätt att få ut vilka personuppgifter som lagrats hos Itaab Trading AB. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på
ett felaktigt sätt vill vi att du kontaktar oss för korrigering. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
(Datainspektionen/Integritetssk yddsmyndigheten).
Vill du att dina personuppgifter raderas, kontaktar du oss enklast via mail till info@itaab.com med rubrik ”glöm mig”.

Ansvar
Itaab Trading AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att
dina rättigheter tas tillvara.

Webbplatsanalyser
På vår webbplats www.itaab.com samlar och registrerar vi inte medvetet och aktivt några besökares personuppgifter.
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