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1

Generellt

Denna integritetspolicy beskriver hur Logitall AB, org. nr 556493-9535,
Box 704, 182 17 Danderyd, e-mail: dataskydd@logitall.com, (”Logitall”, ”vi”) samlar in,
använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
•

Integritetspolicyn gäller då Logitall tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till
köp, kundserviceärenden och övrig kontakt med Logitall, såsom besök på webbplats.

•

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill
med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i
enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. riktlinjer för att planera tid och
kompetenser

2

Personuppgiftsansvarig

Där Logitall är personuppgiftsansvarig för Logitalls behandling av personuppgifter. Ansvarar
vi för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
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•

När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
Uppgifter du själv lämnar till oss
Logitall samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Logitalls
webbplatser, kontaktar oss, genomför ett köp på Logitalls inköpsportal, använder dig
av Logitalls support. Informationen som samlas in krävs för att Logitall ska kunna
tillhandahålla sina tjänster och uppfylla avtal som Logitall ingått med er som kund.

•

4

Vi samlar även in dina uppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss
gällande våra inköpstjänster och då har lämnat dina personuppgifter till oss,
exempelvis för att kommunikation med anledning av avtalet ska ske med dig eller att
tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kontaktuppgifter så som E-postadress, Namn, leveransadress och telefonnummer.
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Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
•

Fullgöra våra förpliktelser enlig det avtal som är upprättat mellan oss och er
arbetsgivare, så som administration, genomförande av köp, fakturering och
tillhandahållande av support.

•

Möjliggöra kommunikation med er, lämna information, erbjudanden och riktad
marknadsföring per e-post avseende våra produkter och tjänster.

•

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

•

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster och funktioner
genom att kontakta er vid uppkomna problem vid beställningar eller utförande av
tjänster.
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Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av era personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs
nedan.
•

Uppfyllande av avtal: Om du är kund, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna
fullgöra avtalet med er som kund. Behandlingen av personuppgifter regleras i det
personuppgiftsbiträdesavtal som är upprättat mellan oss och er arbetsgivare.

•

Intresseavvägning: För att kunna skicka erbjudanden och information till er om våra
tjänster.

•

Rättslig förpliktelse: I vissa falla kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla era
personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som
vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
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Hur länge sparar vi uppgifter om dig

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är
nödvändigt för uppfyllnad av avtalet mellan oss.

8

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Logitall lämnar ut uppgifter till våra egna och era anslutna leverantörer för att möjliggöra
leverans av beställd vara eller tjänst.
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Ändringar av integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste
versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår
behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att
kommuniceras till dig.

10 Dina rättigheter gällande sparade personuppgifter
•

Logitall ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning och upprättat personuppgiftsbiträdesavtal.

•

På begäran av avtalets motpart (vår kund) eller på eget initiativ kan Logitall korrigera,
avidentifiera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande.

11 Policy för hantering av e-postadresser
Er e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängligt för
användning till ett annat företag än vad som avtalats. (se punkt 8)

12 Kontaktuppgifter till Logitall
Kontakta oss om du har frågor om Integritetspolicyn, behandling av era personuppgifter
Logitall AB
Telefon +46 8 598.822.00
E-post: dataskydd@logitall.com

