Integritetspolicy
För Secure & Safe Techprint AB, 556445-5201, med tillhörande affärsområde
Din integritet är vi viktig för oss, därför har vi upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi
hanterar och skyddar dina uppgifter. Vi följer alla vid varje tid gällande svenska lagar samt EU:s
dataskyddsförordning, GDPR för personuppgiftsskydd.
Vilka personuppgifter sparas och varför
Oftast är det uppgifter som du lämnat till oss i samband med mail, hemsida, telefon eller andra
medier. Vanligtvis består uppgifterna av namn, mailadress och telefonnummer. I de fall du är kund
eller leverantör kan det även omfatta andra uppgifter som krävs för vår relation,
Primärt så sparas personuppgifter som berör relationen mellan oss och dig som kund. Andra tillfällen
kan t.ex. vara när du gett samtycke eller för att uppfylla lagkrav t.ex. bokföringslagen. Vi använder
även regeln för ”berättigat intresse” dvs när det finns ett berättigat intresse för oss att informera om
våra produkter och tjänster. På vår hemsida har vi cookies och godkänner du dessa så lagras även ditt
IP-nummer för statistik i Google Analythics.
Information som berör vår relation som leverantör/kund berörs inte av detta utan du kommer även
fortsättningsvis få relevant information som du som kund kan behöva och ha nytta av.
Tredje part och samarbetspartner
Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Behandling av personuppgifter sker
krypterat hos oss eller våra samarbetspartners servrar i Sverige.
Hur länge sparas uppgifter
Nedan har du en lista över de vanligaste tiderna för lagring av uppgifter.
Syfte/Funktion

Grund för behandlingen

Hemsida
Cookies, Samtycke
Marknadsföring och annonsering
Berättigat intresse och *opt-in
Administrera vid köp och leveranser
Nödvändigt på grund av avtal
Serviceärende
Nödvändigt på grund av avtal
Felsökning, brott mm
Berättigat intresse samt lag
Bokföringsregler
Rättslig skyldighet enlig lag
*(opt-in = samtycke till information opt-out= återtag av samtycke)

Så länge sparas
uppgifterna
1 år
*Opt-out, eller 3 år
3 år
3 år
5 år
7 år

Dina rättigheter
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna
uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång - Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den
informationen vi har om dig 1 gång per kalenderår gratis. Begäran skall vara i skriftlig form och
skickas till postadress som anges nedan.
Rätt till rättelse - Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.
Rätt att bli raderad - Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Undantaget är
om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen
Rätt till dataportabilitet - Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke
från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett
maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter
som du själv lämnat till oss.
Rätt att göra invändningar - Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot
sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) För de
fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du
möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter
en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella
behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter Om du invänder mot
direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det
ändamålet. När det gäller vårt nyhetsbrev kan du när som helst avsluta den via länk som alltid finns i
varje nyhetsbrev.
Information som berör vår relation som leverantör/kund berörs inte av detta utan du kommer även
fortsättningsvis få relevant information som du som kund kan behöva och ha nytta av.
Rätt att begränsa behandling av personuppgifter - Du har rätt att begränsa behandlingen av dina
personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot
marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register.
Från tid till annan och när det är nödvändigt kan vi komma att uppdatera denna information. Vi
rekommenderar att du regelbundet läser vår integritetspolicy för att få den senaste informationen.

Ansvarig för personuppgiftsbehandling hos oss är Anders Svensson,
mail avseende personuppgifter skickas till: anders@sstp.se
Kontakta Anders om du har frågor eller vill nyttja någon av dina rättigheter.

