GDPR och Personuppgiftspolicy
Allmänna dataskyddsbestämmelserna - GDPR
GDPR är en förordning i EU: s lagstiftning om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska unionen,
som gäller från och med den 25 maj 2018. Kortfattat så handlar GDPR om att hantera personuppgifter med respekt,
transparent, juridisk och noggrant. Spara inte mer data än nödvändigt, inte längre än vad som behövs, med tydligt
syfte och en bestämd tidsgräns.
Personuppgiftshantering
För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du kontaktar DaCar AB per telefon alternativt initierar
kontakt/beställning hos DaCar AB via e-post order@dinitrol.se alternativt info@dinitrol.se så informerar vi dig som
kund eller leverantör att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data-och personuppgiftspolicy.
1.

Vilka kategorier av personuppgifter i affärskontakter lagrar och behandlar DaCar AB?
DaCar AB sparar och behandlar följande kategorier av personuppgifter för affärskontakter:
• Företag
• Förnamn och efternamn (kontaktperson)
• Postadress (gata, postnummer, stad, land)
• Telefon-/mobiltelefonnummer
• E-postadress
• Telefax nummer
• Titel/avdelning

2.

För vilket ändamål behandlar DaCar AB personlig information?
Vi bearbetar personlig information för vissa legitima affärsändamål, som inkluderar följande:
• Där bearbetningen gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt
förbättra våra tjänster/kommunikation till gagn för våra kunder.
• Att identifiera och förebygga bedrägeri.
När vi behandlar data för dessa ändamål så ser vi till att vi alltid i hög grad tar hänsyn till dina rättigheter
och våra skyldigheter. Du har rätt att invända mot denna behandling om du vill. Vid invändning vänligen
kontakta oss på telefon alternativt via info@dinitrol.se. Då kan du be om att erhålla ett formulär för
begäran av registerutdrag som du fyller i och skickar tillbaka till DaCar påskrivet.
Tänk på att om du invänder kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifter ovan till din fördel.

3.

Hur länge kommer DaCar AB att spara personuppgifter om affärskontakter?
DaCar AB behåller personuppgifter för affärskontakter under affärsrelationen eller i högst 24 månader efter
den senaste affärsrelationen.

4.

Kan jag korrigera eller begränsa användningen av mina personuppgifter som företagskund till DaCar AB?
När som helst kan affärskontakter till DaCar AB be att få korrigera de lagrade personuppgifterna, begränsa
behandlingsnivån eller ta bort data. DaCar AB:s affärskontakter kan göra invändningar mot lagring och
behandling av personuppgifter samt få en kopia av data.
Vi hoppas att denna information är till hjälp och vi ser fram emot att fortsätta en framgångsrik
affärsrelation med dig.
Vid frågor om lagring och behandling av personuppgifter, var god kontakta DaCar AB via telefon 045188 000 alternativt via e-post info@dinitrol.se.
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