Integritetspolicy(GDPR)
2018 träder en ny dataskyddsförordning. Den skall stärka enskilda personers rättigheter över hur företag,
myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. Vi
på Alprocon AB följer uppsatta lagar och regler.

Insamling av information
När du kontaktar oss för en offert eller när du bekräftar en order till oss samlar vi in följande information om dig:
namn, befattning, mailadress och telefonnummer tillsammans med uppgifterna på det företag som du företräder.
På hemsidan används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du
gör på webbplatsen.

Hur används informationen?
Informationen vi får läggs in i vårt försäljningssystem och används för att kunna offerera, skicka
orderbekräftelse och få svar på eventuella frågor gällande faktureringen.

Vem får ta del av informationen?
Vi säljer inte information om dig till annan. Vi kan dock komma att dela din information med leverantörer eller
underleverantörer (t.ex. finansieringspartners, logistikföretag och IT-leverantör) för utförandet av våra
kontraktsåtaganden mot företaget du företräder. Vi vidtar då alla rimliga tekniska, legala och/eller
organisatoriska möjligheter som finns för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en fullgod
skyddsnivå.

Var sparar vi din information?
All information vi samlar in sparas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi din information?
Vi behandlar bara din information så länge som det krävs enligt lag eller annars så länge som vi har ett berättigat
intresse eller som vi behöver den för att utföra våra kontraktsåtaganden mot företaget du företräder.

Dina rättigheter: rätta, radera och få tillgång till information
Enligt tillämpliga dataskyddsregler har du under olika förutsättningar ett antal rättigheter rörande vår behandling
av dina personuppgifter.
Rätt till att få insamlad information.
Rätt att återkalla samtycke om insamling av informationen.
Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.
Rätt till radering, begränsning av behandling och göra invändningar
Rätt att lämna klagomål.

Kontakta oss
E-post: info@alprocon.se
Alprocon AB
Box 9069
291 09 Kristianstad

Dominik Marchlewski
www.alprocon.se
info@alprocon.se

Tel. +46 44 73215

