
INTEGRITETSPOLICY  

TECHNILAB DATAREKONSTRUKTION 

Behandling av personuppgifter – information enligt GDPR, Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.  

1. Allmänt 

För oss på Technilab Datarekonstruktion är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn 

till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. 

Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. 

Integritetspolicyn gäller för tjänster och produkter i anslutning till uppdrag och köp, serviceärenden och övrig kontakt med 

Technilab Datarekonstruktion, inklusive besök på vår hemsida.  

2. När och varför behandlar vi personuppgifter? 

När du tar kontakt med oss via telefon, e-post eller via vår hemsida med en förfrågan eller beställning behandlar vi 

personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som kund samt för redovisnings- och 

betalnings/faktureringsändamål.  

3. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress (t.ex. vid elektronisk leverans) samt i förekommande fall 

personnummer där det krävs för uppdragets fullgörande (t.ex. vid identifiering vid kreditköp). Det gäller både uppgifter om 

dig själv och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företaget, annan fakturamottagare m.fl. 

4. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att 

säkerställa att vi har korrekta uppgifter.  

Personuppgifter kan även komma att lämnas till extern kreditgivare eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för 

bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett kreditköpavtal. Personuppgifter kan i dessa fall komma att 

uppdateras mot offentliga och privata register. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 

I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av 

lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter.  

5. Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som 

uppgifterna samlades in för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda dem för något annat, eller liknande 

ändamål.  

För att uppfylla lagstadgade krav på bokföring sparas även personuppgifterna så länge som lagen föreskriver för detta 

ändamål.  

6. Övrig information som samlas in genom på besök på vår hemsida 

www.technilab.se använder s.k. cookies för att underlätta navigering samt att vi samlar in anonym besöksstatistik.   

Enligt lagen måste du samtycka till att en webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den tillåter 

eller stoppar cookies. Se anvisning för den typ av webbläsare du använder. Om du inaktiverar cookies kanske inte vissa 

funktioner fungerar fullt ut.  

7. Hur skyddas dina personuppgifter 

Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina 

personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. 

 



8. Dina rättigheter 

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära 

information från Technilab Datarekonstruktion om hur vi använder och behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi 

kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga. Du 

har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.  

Om du är missnöjd med hur vi behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i 

Sverige är Datainspektionen, www.datainspektionen.se  

9. Personuppgiftsansvarig  

Technilab Datarekonstruktion, Johnny Pedersén. 

10. Kontaktinformation  

Har du några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss via post, e-post eller telefon.  

 

Technilab Datarekonstruktion 

Fiskaregatan 7 

523 31  Ulricehamn 

Telefon: 0321-305 18 

E-post: info@technilab.se 
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