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Syftet med policynSyftet med policynSyftet med policynSyftet med policyn  

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur 

vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder 

dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan 

ta tillvara dina rättigheter.  Vi värnar om din integri-

tet, du ska kunna känna dig trygg när du anförtror 

oss dina uppgifter. Policyn utgår från gällande data-

skydds-lagstiftning och är upprättad mot bakgrund 

av Dataskyddsförordningen, på engelska ”GDPR”, 

och visar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättig-

heter och din integritet.  

Riktlinjer för hRiktlinjer för hRiktlinjer för hRiktlinjer för hur vi arbetarur vi arbetarur vi arbetarur vi arbetar 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att 

fullfölja våra förpliktelser mot dig som person. Vår 

utgångspunkt är att inte behandla andra person-

uppgifter än vad som behövs för vår verksamhet 

och till de som visat intresse för denna. Vi strävar 

alltid efter att minimera integritetskänsliga uppgif-

ter.   

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina person-

uppgifter till tredje part om du inte samtyckt till det 

eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra 

förpliktelser enligt avtal eller lag. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vilka personuppgifter behandlar vi?Vilka personuppgifter behandlar vi?  

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när 

de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal 

och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi 

behandlar: 

 Namn  

 Företag  

 E-postadress  

 Telefonnummer och adress till arbetet eller de 

telefonnummer ni delgett oss.  

 Personnummer (i förekommande fall det an-

ses nödvändigt för kreditkontroll där organi-

sationsnummer saknas)  

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?  

I samband med förfrågningar, offertförande och or-

derläggning och annan motsvarande affärsmässig 

kontakt sås som möten, samtal, mailutväxling, 

mässor mm.  

Vi behandlas dina personuppgifter på ett betryg-Vi behandlas dina personuppgifter på ett betryg-Vi behandlas dina personuppgifter på ett betryg-Vi behandlas dina personuppgifter på ett betryg-

gande sättgande sättgande sättgande sätt 

Våra rutiner och arbetssätt säkerställer att dina 

personuppgifter hanteras på ett betryggande sätt. 

Endast medarbetare inom organisationen som be-

höver personuppgifterna för att utföra sina arbets-

uppgifter har tillgång till informationen. 

Dina val och möjligheterDina val och möjligheterDina val och möjligheterDina val och möjligheter  

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig 

korrigerade och du kan ansöka om att vi ska radera 

dina personuppgifter, att bli glömd. Vi kan dock inte 

radera uppgifter som utgör allmänna handlingar, 

eller då det ligger ett lagstadgat krav på lagring, 

som exempelvis bokföringsregler. Det kan också 

finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste 

sparas, till exempel då det finns obetalda skulder. 

Rensning av personuppgifter sker då någon kontak-

tar oss för att bli glömd. Alla registrerade personer 

har rätt att få ut vilka personuppgifter som lagrats 

hos Regstans Produktion AB. Om du anser att vi 

hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt 

vill vi att du kontaktar oss för korrigering. Du har 

också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyn-

digheten; (Datainspektionen/Integritetsskydds-

myndigheten).  

Vill du att dina personuppgifter raderas, kontaktar 

du oss enklast via mail till info@regstans.se med ru-

brik ”Glöm mig”.  

AnsvarAnsvarAnsvarAnsvar  

Regstans Produktion AB personuppgiftsansvarig, 

vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina per-

sonuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas 

tillvara.  

WebbplatsanalyserWebbplatsanalyserWebbplatsanalyserWebbplatsanalyser  

På våra webbplatser www.regstans.se, www.mas-

terlite.se, www.tectoflow.se, och www.tectopo-

wer.se,  samlar och registrerar vi inte medvetet 

och aktivt några besökares personuppgifter.

 


