vi har allt som behövs för en hygienisk process

Hantering av personuppgifter
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft den
25 maj 2018 och som gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå
för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Här
nedan kan du läsa mer om hur AlfaTec Sweden AB hanterar personuppgifter som behövs i
samband med förfrågan, beställning eller annan kontakt.
Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som
Företaget samlar in och behandlar i samband med företagets verksamhet. Företaget
behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Syftet med att samla in uppgifter från er är endast till för att kunna genomföra avtal och
affärer. Personuppgifter som samlas in är endast vad som behövs för ändamålet,
företagsnamn referensnamn, adress, mejladress och telefonnummer.
Företaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation ellerär
nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande
kommer Företaget radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter
uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något
annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller
ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos Företaget
varierar beroende på syftet till att de samlats in.
AlfaTec kommer även att uppdatera våra kunder via e-post om våra produkter och annan
viktig information rörande våra produkter.
Ni kan alltid och när som helst avsäga er denna information.
AlfaTecs`s kunder kan känna sig trygga med att vi hanterar personuppgifter enligt GDPR. Alla
uppgifter hanteras med integritet och överlåts inte till tredje part.
Ni har alltid rätta att ta del av dom uppgifter vi har om dig. I händelse av felaktiga eller
ofullständiga uppgifter så ber vi er att meddela oss så vi kan rätta till detta.
AlfaTec Sweden AB Trollhättan ansvarar för behandlade av personuppgifter enligt GDPR och
kan nås enklast via mejl eller via vår hemsida kontakta oss.

