INTEGRITETSPOLICY
Hur vi hanterar dina personuppgifter
GDPR – vad är det?
Den 25 maj träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Dataskyddsförordningen är en lagstiftning som gäller i
alla EUs medlemsländer. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen som har gällt fram tills nu.
GDPR innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter. Detta innebär bland annat att man som privatperson har rätt att
begära ut vilka uppgifter som finns lagrade hos en leverantör och att man har rätt att begära ändring av felaktiga
uppgifter, och att man att kan få sina personuppgifter borttagna (”rätten att bli glömd”) i den mån det inte strider mot
annan lagstiftning (t ex bokföringslagen).

Integritetspolicy
För oss är det väldigt viktigt att du har förtroende för vår hantering av data som kan knytas till dig. Det innebär att vi vill
att du är medveten om hur hanteringen går till samt att vi följer gällande lagar och regler och har anpassat vår hantering
för att leva upp till de krav som ställs i den nya dataskyddsförordningen. Vi gör vårt yttersta för att hantera dina
personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt, och därmed ta tillvara dina intressen gällande hur vi behandlar och
skyddar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är allt som kan identifiera en nu levande person, det kan vara ett namn, telefonnummer, adress och epostadress, men det kan även vara t ex en bild.

Vad behöver vi personuppgifter till?
De personuppgifter vi hanterar behöver vi bland annat för att uppfylla bokföringslagens krav och för att kunna fullfölja
avtal, men även för att kunna distribuera våra nyhetsbrev. För att få lov att behandla personuppgifter måste det finnas
stöd i gällande reglering, det kallas att ha en ”rättslig grund”. Vi behandlar dina personuppgifter med någon av följande
rättliga grunder: Rättslig förpliktelse/Avtal/Samtycke/Intresseavvägning.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi normalt behandlar är t ex namn, adress, telefonnummer, i vissa fall personnummer, e-postadress,
och någon gång bild.

Vem behandlar dina personuppgifter och hur länge lagras de?
Dina personuppgifter lämnas inte vidare till andra, utom de fall till där vi har ”Personuppgiftsbiträdesavtal (t ex revisor
och it-leverantör), och används inte på annat sätt än vad de samlats in för. Vi lagar inte heller uppgifterna längre än de
behövs för sitt ändamål. Bokföringslagen kräver att uppgifterna sparas i 7 år. Ett eventuellt personnummer raders direkt
efter att kund betalat.

Hur skyddar vi data?
Vi strävar också efter att alltid ha fullgod säkerhet med uppdaterad dataprogram, antivirusskydd, brandvägg m m. Vi
lagrar dina uppgifter i Sverige.

Dina rättigheter
Du kan när som helst få dina personuppgifter ändrade, du kan också få tillgång till dina personuppgifter på begäran, du
kan ta tillbaka eventuellt samtycke, och om ingen annan lag hindrar det, få dina personuppgifter borttagna.

Datainspektionen och personuppgiftsincident
Tillsyndmyndighet är Datainspektionen och där kan du läsa mer om vad GDPR är.
Personuppgiftsincidenter skall om den medför risk för de registrerades rättigheter och friheter rapporteras till reglerande
myndighet utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar samt att vi skall informera de registrerade om det finns stor
risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas.
Har du några frågor om vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
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