Integritetspolicy kunder
Inom SPEDAB-koncernen är våra kunders förtroende vår största tillgång. Detta förtroende
utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas
personliga integritet.
Vi upprätthåller detta skydd genom att behandla den information som våra kunder anförtror
oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller annan
viktig information kan komma att behandlas av SPEDAB, eller av någon annan för
SPEDAB:s räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda
kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.
Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt
berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina
personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra
webbplatser samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter till oss.

Behandling av personuppgifter
Information enligt Dataskyddsförordningen GDPR
om SPEDAB:s behandling av personuppgifter, m.m.
Personuppgiftsansvarig:
Spedab AB
Org.nr 556654-7898
Vretenvägen 13 4tr
171 54 Solna
Telefon 08-27 15 10

Personuppgifter inhämtas i samband med ingående av avtal med kund. Personuppgifter
behandlas löpande av våra projektledare och på ekonomiavdelningen för att fullgöra avtal och
de lagar och förpliktelser bolaget är bindande av.
Personuppgifter lämnas och inhämtas även, innan och i samband med att en kundrelation
inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en
kundrelation. Uppgifterna behandlas av SPEDAB för ingående, administration och fullgörelse
av ingångna avtal, samt för att SPEDAB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.
Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SPEDAB:s marknads- och kundanalyser,
affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

Vid inledande av en avtalsrelation med kund och innan arbete kan inledas kan SPEDAB
komma att lämna ut personuppgifter såsom ett krav från kunden för att uppfylla avtalsenliga
och även -rättsliga krav. Dessa kan bestå av namn, telefonnummer, adress, e-post mm. För att
hålla personuppgifterna aktuella kan SPEDAB komma att komplettera dem genom att hämta
in uppgifter från privata och offentliga register.
I vissa fall är SPEDAB också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till
Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.
Spedab har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina
Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst.
Spedab gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att
Spedab raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av
Personuppgifterna inte längre föreligger.
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SPEDAB behandlar, kan du
lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till;
SPEDAB AB, Vretenvägen 14, 4 tr, 171 54 Solna.
ekonomi@spedab.se
Till samma adress kan du anmäla om du inte vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig
personuppgift.

