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Allmänt
Denna policy avseende integritet beskriver hur Diedenporten AB samlar in, använder,
sprider och lagrar dina personuppgifter.
Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy gäller omedelbart för nya
kunder och från och med den 25 maj 2018 för befintliga kunder.
Personuppgiftsansvarig
Diedenporten AB är personuppgiftsansvarig för Diedenportens behandling av dina
personuppgifter och ansvarar för behandlingen sker i enlighet med lämplig lagstiftning.
Vad är en personuppgift
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är
att anse som personuppgift.
Insamling och behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.
Hur samlas uppgifter in?
Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar
uppgifter till oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer,
personnummer. Därutöver behandlar vi även information som du lämnat vid dina
kontakter med oss.
När behandlar vi dina personuppgifter och vad används de till?
För att kunna:
Tillhandahållande av produkter inom företagets verksamhet
Annan kommunikation om produkter och tjänster
Utveckling av produkter och tjänster
Informationssäkerhet
Efterlevnad av lagar eller när du på annat sätt har kontakt med Diedenporten.
Enligt gällande dataskyddsförordning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda,
uttryckligt angivna och berättigade ändamål”.
Tillhandahållande av produkter
Förutsättning för att vi skall kunna tillhandahålla produkter-fullgörande av avtal
Fullgörande av rättsliga förpliktelser
Förutsättning för att vi skall kunna genomföra vår rättsliga skyldigheter- rättsliga
förpliktelser
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Efterlevnad av lagar
Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter-rättsliga
förpliktelse
Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in
och som genereras när du köper våra produkter behandlas för olika ändamål. De sparas
därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och våra
skyldigheter enligt lag.
Vilka kan vi komma dela personuppgifter med?
I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna tillhandahålla våra produkter delar vi
personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträde för oss.
Ex på detta är transportörer, betallösningar och IT-tjänster
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina uppgifter med är:
Statliga myndigheter så som polis och skattemyndigheter.
Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som vi har
lagrat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligen till:
Diedenporten
Industrigatan 3
289 42 Broby
Märk kuvertet med Registerutdrag
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