CREATING CLINCHING SOLUTIONS

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur BTM Scandinavia AB
org.nr. 556367-9777 samlar in, använder, sprider och lagrar dina personuppgifter. Du ska
alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna policy
visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
dataskyddslagstiftning uppdaterad den 25 maj 2018.
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är
att anse som personuppgifter. Det innebär att t.ex. följande är att anse som
personuppgifter: namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och fotografier.
Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-adresser) är också
personuppgifter i de fall de kan kopplas till en fysisk person.
Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter såsom
insamling, bearbetning, registrering, sammanlänkning, spridning och lagring.
Vi samlar in uppgifter i samband med att du skickar en förfrågan, beställning eller faktura
till oss och själv lämnar dina personuppgifter. Vid ansökningsförfarande till nya tjänster
hos oss hanterar vi också personuppgifter. Vi samlar in uppgifter när du svarar på
frågeformulär eller deltar i någon av våra aktiviteter. I vissa fall hämtar vi också uppgifter
från andra källor, sökning via sökmotorer samt ditt företags webbplats. Det förekommer
att vi inhämtar uppgifter från s.k. tredje part t.ex. privata och offentliga register.
Vi behandlar uppgifter såsom exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
personnummer (personnummer är endast aktuellt då det gäller anställningar).






För att tillhandahålla produkter och tjänster som ryms inom vår verksamhet
Övrig kommunikation om produkter och tjänster
Direktmarknadsföring
Efterlevnad av lagar
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Att personen i fråga aktivt gett sitt samtycke till att registreras, d.v.s. sagt JA till
marknadsföring/registerföring hos oss
Att vi har ingått ett avtal, köp, sälj eller anställning
Att det föreligger rättsliga förpliktelser, t.ex. arbetsgivarens plikt att hantera och
betala skatt, sociala avgifter mm
Skydd för grundläggande intressen
Myndighetsutövning
Efter en intresseavvägning

Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi behöver. De uppgifter vi samlar in behandlas för
olika ändamål och därmed kan tiden uppgifterna sparas också variera.










Om vi inte har angett något annat nedan sparar vi dina uppgifter så länge du är
kund/leverantör eller anställd hos oss. När avtalet oss emellan upphör raderas de
enligt våra ordinarie rutiner (förutom i de fall vi är skyldiga att spara dem (t.ex.
enligt bokföringslagen)
Vad det gäller uppgifter insamlade för specifika marknadsaktiviteter som t.ex.
mässor så raderas alla uppgifter som inte lett vidare till någon typ av affärsrelation
när efterbearbetningen är avslutad.
Uppgifter som är köpta av tredje part hanteras i enlighet med säljarens
instruktioner. Det innebär vanligtvis att de uppgifter som inte lett till någon
affärsrelation raderas efter ca 30 dagar.

Transportörer
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av
våra IT-lösningar)
Marknadsföring (print och distribution, sociala medier och reklambyråer)

Vi hanterar dina uppgifter på ett sådant sätt att det tekniskt och organisatoriskt är tryggat
att endast de som är behöriga att hantera uppgifterna har tillgång till dem.
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Du har rätt att begära ut information om eller rättelse av de personuppgifter som
vi har registrerat.
Du har också rätt att avregistrera dig, då vi tar bort dina uppgifter från vårt
register.
Enl. bokföringslagen sparar vi underlag i 7 år. Därefter kastas/kasseras
underlagen.

Läs mer på: www.datainspektionen.se/vagledningar/en-introduktion-tilldataskyddsforordningen
Välkommen att kontakta oss via mail btm@btmscand.se eller via telefon 0480-868 75

