Integritetspolicy för Ecolux AB
Allmänt
Ecolux AB, organisationsnummer 556187-4214, vill med denna integritetspolicy tydliggöra hur vi säkerställer
att dina personuppgifter behandlas i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan
personuppgiftsbehandling.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Ecolux har därför vidtagit
de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot
otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.
Har du frågor eller om du saknar någon information så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vem är personuppgiftsansvarig?
Ecolux AB
Box 73
265 21 Åstorp
Besöksadress: Ji-Te gatan 10, 265 38 Åstorp
info@ecolux.se

När samlar vi in personuppgifter?
Ecolux samlar in personuppgifter om dig vid följande tillfällen:



Vid köp av Ecolux produkter



Vid Ecolux köp av leverantörs produkter eller tjänster.



Vid deltagande på Ecolux seminarier, utbildningar och kundträffar men även som besökare i Ecolux
monter vid mässor där Ecolux ställer ut.



Vid viss kontakt med Ecolux tex reklamation och support ärenden.



Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Ecolux.

Ecolux samlar endast in uppgifter som är relevanta för kontakten, relationen, förfrågningen och supporten.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan
komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till
exempel om det pågår en juridisk process.

Dina rättigheter
Du har rätt till:



Du har rätt att en gång per år och utan kostnad få tillgång till ett så kallat registerutdrag. Detta innefattar vilka
personuppgifter vi hanterar.



Begära rättelse av felaktiga personuppgifter.



Att få dina uppgifter raderade eller avidentifiera i vissa fall



Att få dina uppgifter begränsade. t.ex. om du har invändningar mot behandling av dina uppgifter. Dock finns det möjlighet
för oss att inte tillmötesgå din begäran om våra skäl väger tyngre än dina intressen.



Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, sk. dataportabilitet.

Delning av personuppgifter
Dina personuppgifter kan i vissa fall delas med en partner eller leverantör. Detta kan exempelvis vara vår
leverantör som tillhandahåller CRM system, vår leverantör som tillhandahåller datasupport samt lagring på
server hos dem eller i molnet eller vår leverantör som tillhandahåller verktyget för utskick av nyhetsbrev.
Vi kommer alltid att i högsta möjliga mån hantera och lagra dina personuppgifter inom EU/EES och jobba
med leverantörer som lagrar dina personuppgifter så samma sätt. Om detta hos en av våra leverantörer inte
är möjligt kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens riktlinjer och
bestämmelser.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar och hanterar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till anledningen för lagring.
Vi följer den gällande lagstiftningen vilket i praktiken innebär att vi gör en årlig gallring av uppgifter som
inte längre är aktuella. Information där lagen kräver längre lagring, exempelvis bokföringslagen, följs den
gällande lagstiftningen. All hantering och lagring sker med hänsyn till personerna i fråga med hög säkerhet
och sekretess.

Om Cookies
Vi använder inte cookies på vår hemsida.

Säkerhet
Med undantag för vad som anges i dessa riktlinjer kommer Ecolux AB inte att överföra dina personuppgifter
till tredje part.
Ecolux upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter i god förening med tillämpliga regler. Detta innebär att vi regelbundet ser över våra
säkerhets- och gallringsrutiner avseenden personuppgiftsbehandlingen.
Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Ecolux riktlinjer för
personuppgiftsbehandling. Du ansvara själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part tex
Linkedin, Facebook och Tvitter

Klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se.
Men såklart önskar vi att du först tar en kontakt med oss så vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Kontakt
Ecolux AB
Box 73
265 21 Åstorp
Besöksadress: Ji-Te gatan 10, 265 38 Åstorp
info@ecolux.se
010-1301100

