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INTEGRITETSPOLICY
Skandia Elevator ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den
personliga integriteten är starkt inom företaget. Det gäller såväl behandlingen av
personuppgifter om kunder, leverantörer och personal, likväl om behandlingen om andra
individer som kan komma att registreras i företagets IT-system.
Skandia Elevator är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och
behandlas inom företaget.
Skandia Elevator lagrar enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra avtalet
mellan Skandia Elevator och företagets kunder, leverantörer, anställda eller andra som kan
komma att registreras i företagets IT-system. Vi sparar personuppgifterna bara så länge
som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in
för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på
Skandia Elevator har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga
personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

RÄTTELSE OCH INSYN
Skandia Elevator strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt.
Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till
dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att
begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt
person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har
också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med
tillämplig lag och enligt ingångna avtal och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för
att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling
(t.ex. om någon av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Skandia
Elevator tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla
gällande lag.

Kontakta oss:
Tel:
Fax:
Postadress:
E-postadress:

0512-797 020
0512-134 00
Kedumsvägen 14 Arentorp, 534 94 Vara
info@skandiaelevator.com

Be att få komma i kontakt med den person som ansvarar för personuppgifterna
på företaget.

