Personuppgiftspolicy
Dina personuppgifter
Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett
tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina
personuppgifter. ABC Fasadvård AB AB (556342-9868) utför all hantering av
personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR. Har du några frågor är du
alltid välkommen att kontakta oss!

PERSONUPPGIFTSANSVAR
ABC Fasadvård AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna
webbplats och när du beställer en tjänst av oss.

KONTAKTUPPGIFTER
Du kan kontakta oss via telefon 08-740 30 06 eller e-post perjonsson.abc@gmail.com

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifter som samlas in vid förfrågan.
När du gör en förfrågan via vår hemsida samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna
svara på din förfrågan. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter
(telefonnummer, e-post) samt organisationsnummer.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS
När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del
av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, som t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in
uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka tjänster du är
intresserad av.

RÄTTSLIG GRUND OCH ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de
tjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att
uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

DINA RÄTTIGHETER
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta oss
på perjonsson.abc@gmail.com för att få tillgång till informationen.
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal och
leverera en tjänst eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet sker utan samtycke.
Du kan närsomhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar
ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling
som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras
eller rättas.

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot
reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida.
Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

