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Preconals integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I vår policy
förklarar vi hur vi samlar in och använder personlig information. Vi gör också klart vilka rättigheter du
har och hur du kan göra dem gällande.
Vad är en personuppgift och vad innebär det att behandla en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt han hänföras till en fysisk person. Till
exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller IP-adress. Att behandla
en personuppgift innefattar allt som händer med personuppgifterna. Varje åtgärd eller hantering
som görs med personuppgifter är en behandling, oavsett om det sker automatiskt eller manuellt.
Exempel på behandling är registrering, insamling, organisering, lagring, radering eller överföring.
Vem är ansvarig för de personuppgifter Preconal samlar in?
Preconal System AB (556299-4731) och Preconal Fasad AB (556203-2523).
Spetsvinkelgatan 9, 300 04 Halmstad.
Vilka personuppgifter hanterar vi?
Kunduppgifter: Kunduppgifter är sådana uppgifter är till exempel namn, e-postadress,
telefonnummer, information om vad som köpts samt andra uppgifter som kunden lämnat till oss i
samband med köp.
Anställdas personuppgifter: Samtliga uppgifter om en anställd som behövs för att hantera lön,
företagshälsovård, förmånsbilar, försäkringar samt övriga uppgifter kopplade till anställningen.
Exempelvis namn, personnummer, adress, kontonummer med mera. Här har vi tagit fram en
personuppgiftspolicy som tydliggör hanteringen av anställdas personuppgifter ytterligare.
Med vilka kan vi tänkas dela personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade
personuppgiftsbiträden till oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information
för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har alltid ett juridiskt avtal med våra
personuppgiftsbiträden.
När ett personuppgiftsbiträde får ta del av personuppgifter som vi delat, sker det endast för ändamål
som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in information. Till exempel för att kunna
fullgöra ett köpeavtal eller att i anställningsförhållandet kunna betala ut lön.
Företag som själva är personuppgiftsansvariga
Vi delar även personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det
innebär att vi inte styr hur informationen som lämnas ska behandlas. Det kan exempelvis vara:
1) Statliga myndigheter (polisen, Skatteverket eller andra myndigheter).
När dina uppgifter delas med ett sådant företag gäller det företagets integritetspolicy och
personuppgiftshantering.
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Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Det är de uppgifter som du som kund eller anställd lämnar till oss, antingen i samband med köp eller i
samband med anställning.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har
gjort en registerförteckning över samtliga personuppgifter vi behandlar, ändamål, laglig grund och
hur länge vi sparar dem.
Dina rättigheter
Registerutdrag
Vårt mål är att vara öppna och transparenta i hur vi behandlar dina personuppgifter. Ifall du vill få en
helhetsbild över vilka personuppgifter vi behandlar, kan du begära ut uppgifterna i form av ett
registerutdrag (med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare,
lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in med mera.)
Ifall en sådan begäran görs, kan Preconal komma att ställa frågor om ytterligare uppgifter för att
säkerställa att informationen lämnas till rätt person och på ett så effektivt sätt som möjligt.
Rätt till rättelse
Du kan begära rättelse/komplettering av dina personuppgifter om dessa är felaktiga.
Rätt till radering
Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall:






De uppgifter vi har inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller
behandlas.
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl
är tyngre än vårt berättigade intresse.
Du invänder mot direktmarknadsföringsändamål.
Uppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Preconal kan komma att neka din begäran, ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera de uppgifter du begär. Bland annat kan det röra sig om uppgifter som lagras med
rättslig grund i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättlagstiftning men också från
konsumenträttslagstiftning.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära begränsning av din behandling av dina personuppgifter. Om du bestrider att
personuppgifterna vi behandlar är korrekta, kan du begära en begränsad behandling under den
period vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Om Preconal inte längre
behöver personuppgifterna för de ändamål vi angett, men du däremot behöver dem för att kunna
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av
uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
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Om du invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund, kan
du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera om våra berättigade
intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Rätt till invändning
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring, och att invända mot all behandling av
personuppgifter som bygger på intresseavvägning.
Berättigat intresse
I de fall vi använder intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända
mot behandlingen. För att vi ska kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan
invändning behöver vi kunna vis att tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som då
väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I ett sådant fall, får vi endast använda dina
uppgifter för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Direktmarknadsföring
Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna göra
direktmarknadsföring till dig. Med direktmarknadsföring menar vi alla typer av uppsökande
marknadsföring; via e-post, telefon eller vanlig post. När du själv sökt upp oss för att få information,
räknas det inte som direktmarknadsföring när vi sedan kontaktar dig för att informera om oss eller
om våra produkter.
Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina uppgifter grundar sig på antingen ditt samtycke eller ett avtal har du
rätt att begära att få de uppgifter som rör dig överförda till annan personuppgiftsansvarig
(dataportabilitet) – förutsatt att det är tekniskt möjligt och kan ska automatiserat.
Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du
anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och
lämna in ditt klagomål.

Skadestånd
Om du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande
dataskyddsreglering kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran
begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Cookies
För att försäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du
använder våra onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies.

2018-05-25

Kontaktuppgifter
Om du vill utöva dina rättigheter, såsom din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en
begränsning av behandling, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, återkallelse av samtycke,
lämna klagomål eller liknande – kontakta Preconals växel på 035-265 27 00.

