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Dataskyddspolicy – Detec Kötteknik AB
Vår dataskyddspolicy beskriver vad vi samlar in för personuppgifter, för vilka
ändamål samt hur vi behandlar dem och arbetar med dataskydd generellt.
Dataförvaltare
Dataförvaltare är Detec Kötteknik AB, ett aktiebolag baserat i Sverige, registrerat i
bolagsregistret i Sverige med organisationsnummer 556527-1151.
Insamling och behandling av information
Grunden för all vår datainsamling och behandling är att kunna upprätthålla våra
avtalsförhållanden och kommunicera med våra kunder och leverantörer.
Insamling av information via vår hemsida
Vi samlar in information när du besöker vår hemsida (det kan vara information som cookies
och annan spårningsinformation, IP-adress, tidszon, webläsarinställningar)
För att komma i kontakt med oss har du bland annat möjlighet att använda ett
kontaktformulär på vår hemsida. Uppgifter du anger i formuläret används för att besvara din
kontaktförfrågan.
Information från tredjeparter
Vi kan få information från personer som agerar för din räkning, till exempel om någon kollega
hänvisar till dig och vi kan få information från en tredje part som vi gör affärer med, t.ex. via
införskaffande av företagsregister. Dessa har normalt sitt ursprung i allmänt tillgängliga källor
och behandlas endast för det syfte för vilket de införskaffades, dvs. affärskommunikation.
Vad gör vi med informationen vi samlar in?
För att kunna hjälpa dig med vårt utbud av tjänster och produkter behöver vi behandla dina
personuppgifter. Det gör vi på följande sätt [laglig grund inom hakparentes]
 Generellt använder vi information endast för att kunna kommunicera med dig i syfte att
fullfölja våra avtal och ge dig bästa möjliga service när vi svarar på dina frågor och
önskemål. [fullgörande av avtal]
 Få finansiell information som kreditupplysningar [intresseavvägning]
 Vi upprättar avtalshandlingar och liknande dokument. [fullgörande av avtal]
 Vi sparar information under den tid vi har en affärsrelation med dig samt i enlighet med
annan tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen. Vi säkerställer att all tillgång till
informationen begränsas till behöriga. [uppfylla rättslig förpliktelse]
 Vi gallrar och raderar när det behövs. [uppfylla rättslig förpliktelse]
Delning av information
Vi delar inte din information utan ditt specifika samtycke, vi ger i regel inga tredjeparter
tillgång till din information och vi använder den inte i marknadsföringssyfte. Vi kan däremot
använda dina kontaktuppgifter för att skicka information om nya tjänster, erbjudanden eller
berätta om nyheter i det fall vi tror att det kan vara av intresse för dig.
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I de fall vi lagrar affärsinformation eller kontaktuppgifter i en molntjänst eller dylik
webbapplikation säkerställer vi att parten uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och
tillämpar lämpliga skyddsnivåer.
För avtalssyften kan vi komma att dela din information med våra leverantörer. All information
som delas behandlas enligt samma villkor som denna dataskyddspolicy.
Vi kan bli tvungna att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller
förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet.
Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning
Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna
rättade, raderade eller kräva att vår behandling av dina uppgifter begränsas.
Ändringar i dataskyddspolicyn
Vi kommer att revidera vår policy vid behov och publicera ändringarna på vår hemsida. Vi
kommer inte att göra omfattande förändringar vad avser säkerhet, ändamål med behandling
eller delning av information utan att först meddela dig.
Kontakt vid frågor och klagomål
Du välkommen att kontakta oss om du har frågor kring dataskydd via e-post till
dataskydd@detec.se eller vanlig post till:
Personuppgiftsansvarig
Detec Kötteknik AB
Terminalgatan 26
235 39 Vellinge
Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du
enklast via www.datainspektionen.se.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 21 maj 2018.
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