Integritetspolicy
Vi värnar om din integritet och ser till att vi hanterar personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt.
Inom EU gäller fr.o.m. 25 maj 2018 dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation).
TME Elektronik i Söderåkra AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som sker i
enlighet med denna Integritetspolicy.
Personuppgift
Ibland behöver vi behandla och spara dina personuppgifter i våra system. En personuppgift är en upplysning som
direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person, exempelvis namn, adress, person- eller annat
identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och fotografi.
Nedan angivna personuppgifter behandlas av oss:
För- och efternamn
Faktura- och leveransadress
Telefonnummer
E-postadress
Personnummer (gäller enskild firma och anställda)
Varför vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga avseende våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och
anställda, för nedan angivna ändamål. Det övergripande syftet med behandlingen är att hantera befintliga, gamla
och nya affärsmässiga relationer. Detta innebär att personuppgifter behandlas i följande fall:
- För att kunna uppfylla det avtal som ingåtts med dig eller med din arbetsgivare eller den du arbetar på uppdrag av.
- Vid registrering och hantering av offert och order samt för att vi vid behov ska kunna kontakta dig.
- Möjliggöra allmän kundservice när du kontaktar oss via e-post eller telefon.
- Följa tillämplig lagstiftning.
Rättslig grund för vår behandling
TME Elektronik behandlar varje personuppgift i enlighet med gällande lagstiftning med stöd av vårt berättigade
affärsintresse eller att fullgöra avtal. Vissa personuppgifter behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser.
All behandling handlar om att kunna upprätthålla en affärsmässig kontakt med dig.
Så länge sparas dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att fullgöra det ändamål som
personuppgifterna behandlas för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi behandlar dina personuppgifter så länge
vi har en affärsrelation med dig, eller din arbetsgivare eller det företag du arbetar på uppdrag av. För att möjliggöra
för TME Elektronik att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag kan vi komma att spara
uppgifterna under en längre tid.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära att TME Elektronik raderar dina personuppgifter då dessa inte längre är nödvändiga för de
ändamål de behandlas för, om dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med dataskyddsreglerna eller om
radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
Vi reserverar oss dock från situationer då uppgifterna måste sparas av rättsliga skäl, exempelvis bokföringslagen.
Intern och extern lagring
Vi använder flera olika IT-system i vår verksamhet och vissa av dessa hanteras av våra IT-leverantörer som kan
komma att lagra och hanterar dina personuppgifter. TME Elektronik vidtar i samband med sådan delning eller
överföring av dina personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras
på ett säkert och tryggt sätt.
Kontakt
Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över vilka personuppgifter vi har sparat om dig, om du vill
uppdatera sina uppgifter, begränsa vår behandling eller få dem raderade.
TME Elektronik utvärderar regelbundet denna Integritetspolicy och den senaste versionen finns tillgänglig på
vår webbplats.
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