Integritetspolicy

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här
dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Policyn
är ett komplement till våra allmänna villkor Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018,
när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.
Genom att besöka vår hemsida eller nyttja våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och
vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika
kommunikationsvägar som t.ex. e-post, telefon för att kontakta dig. Det är viktigt att du läser och
förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi
gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund vid användning av kontaktformulär på
angtvattbilen.se, eller genereras i samband med att du besöker vår hemsida (t.ex. IP-adresser
eller cookies).
De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier uppdelat efter
insamlingsmetod, typ av uppgift och syfte:
Identifiering: Vanligtvis utgörs detta av namn, telefon och mailadress (formulär).
Kontakt: Information som t.ex. e-post, kontaktuppgifter och telefonnummer som även detta
anges vid formulärregistrering direkt av besökaren. Detta är viktigt för att kunna exempelvis
erbjuda support, eller kontakta dig med svar på dina önskemål.

Vad gör vi med din information?
All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Vi använder också detta
för att kunna kommunicera med dig via er förfrågan.

Vilka rättigheter har jag?
Tillgång: Du kan begära en kopia av den information vi håller om dig.
Korrigering: Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att
korrigera eller ta bort information som du tycker är felaktig.
Radering: Du kan kräva att vi raderar din information.
Dataportabilitet: Du kan be oss att överföra din information från vår IT-miljö till en annan,
antingen till ett annat företags eller ditt eget.
Återkallande av samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke för att dela dina användningsuppgifter
eller ta emot marknadsföringsuppgifter när som helst. Du kan göra det genom att skicka ett e-mail
till kontakt@erikgronberg.se

Hur länge behåller vi dina personuppgifter
Vi kommer bara spara dina kunduppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med
hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare
interaktioner. Vi måste också ta hänsyn till att det kan finnas lagliga krav på att behålla viss
information under längre tid.
Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste
interaktion med oss. När uppgifterna vi har inte längre är nödvändiga för detta så raderar vi dem
ur vårt system.

Förändringar i denna dataskyddspolicy
Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla er
integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Vill du hålla dig uppdaterad
löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

