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Aliaxis Utilities & Industry AB værner om din integritet og efterstræber altid et højt niveau af
databeskyttelse. Denne integritetspolicy forklarer og præciserer, hvordan vi som persondata ansvarlige
indsamler og anvender persondata, og hvordan disse håndteres af os i overensstemmelse med gældende
love og bestemmelser så som (EU) 2016/679, persondataforordning (GDPR). Ved at give følgende til os,
godkender du, at vi behandler dine persondata i overensstemmelse med denne integritetspolicy.
•
•
•
•

Visitkort
Kontaktoplysninger
Sender et spørgsmål eller forespørgsel
Er vores kunde

Aliaxis Utilities & Industry AB, Stormbyvägen 6, 163 55 Spånga, organisationsnummer 556193-0479, har
ansvaret for de persondata som du giver til os.

Hvad er persondata?
Persondata er information om en identificeret eller identificerbar fysik person. Det kan f.eks. være navn,
titel, e-mail og telefonnr. Men håndtering af persondata, menes alt håndtering af persondata, eks.
Indsamling, registrering, organisering og arkivering.

Hvilke persondata gemmer vi?
Når du har været i kontakt med nogen af Aliaxis medarbejder aflevere du persondata så som navn, adresse,
e-mail og telefonnr. Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde vores aftaler med dig.

Formål med behandling af persondata
De oplysninger vi indsamler om dig kan benyttes til følgende formål:

Fuldføre aftale
For at vi skal kunne tilbyde, producerer og leverer det produkt du har købt af os.

Kommunikation

De kontaktoplysninger du har givet os, kan anvendes til at sende information og opdateringer om ordrer,
tilbud, produktnyheder, invitation til seminarium, messer og/eller markedsføring.

Modtagere af persondata
Vi overfører ikke din personlige informationer til tredje part. Undtagelser er foretagender indenfor Aliaxiskoncernen samt betroede leverandører, som hjælper os med teknisk rådgivning, projektarbejde og
produktion for at vi kan drive vores virksomhed, samt for at leverer de produkter som du som kunde har
bestilt. Disse parter har aftaler som regulerer, hvordan persondata må anvendes og hvordan de skal
beskyttes. Persondata behandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller
anden som behandler persondata på den persondata ansvarliges vegne. Vi kan også dele din personlige
data, hvis vi finder det nødvendigt, for at følge lovpligtige krav eller beskytte vores eller andres rettigheder.
Hvis dine persondata skal delt med andre modtagere end de som nævnes i denne integrationspolicy, giver
vi dig besked herom når vi indsamler dine persondata og du giver os dit samtykke dertil.

Rekruttering
Vi anvender persondata for at håndtere og administrere ansøgninger ved rekruttering af personale.

Hvor længe beholder vi dine personlige informationer?
Vi gemmer kun dine persondata så længe det er relevant for det formål, som det oprindeligt blev indsamlet
til. Vi betragter dig som aktiv kontakt eller kunde op til 36 måneder fra din seneste kontakt – eller
købstilfælde. Efter denne periode vil kun oplysninger om dig blive gemt på baggrund af lovmæssige krav
som regnskabslovgivning eller skattelovgivning.

Dine personlige rettigheder
Du har ret til at anmode om et udskrift om hvilke personlige oplysninger vi har om dig, ved skriftligt at
anmode om dette fra vores CRM-system.
Du har også ret til at anmode om at fejlagtige oplysninger om dig bliver rettes, ligesom muligheden for at
anmode om fjernelse af personlige informationer.
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personlige oplysninger, og at
forbyde anvendelsen af dine personlige informationer til markedsføring. Vi er hermed forpligtet til at
ophøre brugen af data, undtagen i de tilfælde hvor lov kræver de findes.
For at indsende en anmodning om uddrag, korrigering eller tilbagekaldelse af persondata, bedes du
kontakte os for yderligere information.
Du har ret til at indsende eventuelle klager vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger til
den nationale tilsynsmyndighed.

Ændringer i denne integrationspolicy
Aliaxis forbeholder sig retten til at opdatere eller ændre i denne policy når som helst, og du bør
regelmæssigt besøge Aliaxis’ hjemmeside for at se den nyeste version.
Senest opdateret: 2018-05-20

Hvordan kontakter du os?
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne integritetspolicy, vores behandling af personoplysninger eller vil
kontakte os vedrørende dine personoplysninger, henvend dem venligst på:
E-mail: personal_data@aliaxis-ui.se
Tel: +46 (0)8-44 66 910
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