INTEGRITETSPOLICY
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR
är ett gemensamt regelverk för EU och reglerar behandlingen av personuppgifter,
dvs uppgifter som går att hänföra till en fysisk person. GDPR ersätter
personuppgiftslagen (PUL).
AB Blinkfyrar värnar den personliga integriteten. Syftet med denna
integritetspolicy är att informera om hur och vilka personuppgifter AB Blinkfyrar
behandlar, för vilka syften och vilken rättslig grund AB Blinkfyrar åberopar.
AB Blinkfyrar med org.nr 566194-4785, Industrivägen 6, 245 34 Staffanstorp, är
personuppgiftsansvarig och den juridiska person som är ansvarig för att behandla
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.
En personuppgift kan vara till exempel vara, namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, yrke, titel, foto eller biometriska uppgifter. Det kan även vara ett
IP-nummer om det kan knytas till en fysisk person.
För att personuppgifter skall få behandlas måste det finnas en rättslig grund och
personuppgifterna samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade
ändamål.
AB Blinkfyrar samlar personuppgifter bl.a vid personliga kontakter, mässor, event,
offertgivning, orderläggning, avtalsskrivning, kontakt/förfrågan via hemsida,
webbshop, och sociala medier.
AB Blinkfyrar har för att tydliggöra delat in de personer som vi behandlar
personuppgifter om i olika kategorier. Nedan (under rubriken ”Dina
personuppgifter”) följer dessa kategorier, de personuppgifter vi kan komma att
behandla för respektive kategori, i vilket syfte/ändamål, och den rättliga grund
som AB Blinkfyrar åberopar. Du behöver endast läsa det avsnitt som är relevant
för dig och som hänvisar till den kategori som du tillhör. De avslutande delarna av
policyn innehåller generella delar avseende dina rättigheter, skydd av dina
personuppgifter, lagringstider, tänkbara mottagare och kontaktuppgifter, och
gäller för samtliga kategorier av registrerade.

Dina personuppgifter
Kunder / representanter för kunder (se dock nedan under ”Potentiella kunder…”
avseende diskussioner om utveckling av samarbete/nya avtal):
Personuppgifter: Namn, yrke / titel samt arbetsgivare (om du är i kontakt med oss
som representant för ett bolag), adress, telefonnummer, email-adress, IP-nummer
och annan information som du frivilligt har delat med dig av till oss.
Ändamål 1: Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra produkter
eller tjänster och för att administrera avtalet (kommunicera, fullgöra skyldigheter
m.m.) med dig/det bolag (eller annan organisation) som du representerar.
Ändamål 2: För att bedriva marknadsföring och informera dig om våra
erbjudanden, tillställningar och vår verksamhet i övrigt.

Rättslig grund för ändamål 1: Om du är i kontakt med oss som privatperson:
Behandlingen inom ramen för ett pågående avtal grundas på att den är nödvändig
för att fullgöra avtalet med dig. Om du är i kontakt med oss som representant för
ett bolag/en organisation:
Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att upprätthålla, underhålla och
administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag och leverera våra
produkter eller tjänster till ditt bolag.
Rättslig grund för ändamål 2: Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt
berättigade intresse att informera om vår verksamhet.
Leverantör / representanter för leverantörer (se dock nedan under ”Potentiella
kunder…” avseende diskussioner om utveckling av samarbete/nya avtal):
Personuppgifter: Namn, yrke / titel samt arbetsgivare (om du är i kontakt med oss
som representant för ett bolag), adress, telefonnummer, email-adress, IP-nummer
och annan information som du frivilligt har delat med dig av.
Ändamål: Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodogöra oss dina
produkter eller tjänster och för att administrera avtalet (kommunicera, fullgöra
skyldigheter m.m.) med dig/det bolag (eller annan organisation) som du
representerar.
Rättslig grund för ändamålet: Om du är i kontakt med oss som privatperson:
Behandlingen inom ramen för ett pågående avtal grundas på att den är nödvändig
för att fullgöra avtalet med dig. Om du är i kontakt med oss som representant för
ett bolag/en organisation:
Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att upprätthålla, underhålla och
administrera en avtalsrelation som vi har med ditt bolag och utnyttja de produkter
eller tjänster som ditt bolag levererar till oss.
Potentiella kunder / leverantörer eller representanter för dessa (eller bef. kunder
eller leverantörer med vilka det är aktuellt med en utveckling av samarbetet):
Personuppgifter: Namn, yrke / titel samt arbetsgivare (om du är i kontakt med oss
som representant för ett bolag), adress, telefonnummer, email-adress, IP-nummer,
uppgifter i förfrågningar eller erbjudanden som du har skickat samt annan
information som du frivilligt har delat med dig av till oss.
Ändamål 1: Vi behandlar dina personuppgifter för att besvara förfrågningar eller
utvärdera erbjudanden om framtida avtal angående tillhandahållande av våra eller
dina/ditt bolags produkter eller tjänster, eller annan form av samarbete.
Ändamål 2: För att bedriva marknadsföring och informera dig om våra
erbjudanden, tillställningar och vår verksamhet i övrigt.
Rättslig grund för ändamål 1: Om du är i kontakt med oss som privatperson:
Behandlingen grundas på att den är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett
avtal med dig sluts. Om du är i kontakt med oss som representant för ett bolag/en
organisation: Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att (i tillämpliga
delar): upprätthålla samarbetet/partnerskapet med ditt bolag och tillhandahålla
ditt bolag relevanta produkt-, lösnings- eller tjänsteerbjudande eller utvärdera
motsvarande erbjudanden från ditt bolag.
Rättslig grund för ändamål 2: Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt
berättigade intresse att informera om vår verksamhet.

Representant för annan samarbetspartner:
Personuppgifter: Namn, yrke / titel samt arbetsgivare, adress, telefonnummer,
epostadress, IP-nummer samt annan information som du frivilligt har delat med
dig av till oss.
Ändamål 1: Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera avtalet
(kommunicera, fullgöra skyldigheter, tillvarata rättigheter m.m.) med det bolag
(eller annan organisation) som du representerar.
Ändamål 2: För att bedriva marknadsföring och informera dig om våra
erbjudanden, tillställningar och vår verksamhet i övrigt.
Rättslig grund för ändamål 1: Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att
upprätthålla, underhålla och administrera en avtalsrelation som vi har med ditt
bolag. Rättslig grund för ändamål 2: Den rättsliga grunden för vår behandling är
vårt berättigade intresse att informera om vår verksamhet.
Om du skickar e-post till oss:
Personuppgifter: Vi samlar in Personuppgifter i form av ditt namn, din epostadress och annan information som du frivilligt delar med dig av i epostmeddelanden som du skickar till oss.
Hur behandlar vi personuppgifter som vi tar emot i ett e-postmeddelande? Vid
mottagande av ett e-postmeddelande kommer vi att göra en bedömning kring om
vi har någon anledning och rättslig grund enligt avsnitten ovan att lagra eller på
annat vis fortsätta att behandla de mottagna personuppgifterna. Om vi gör
bedömningen att sådan anledning och rättslig grund finns kommer vi att fortsätta
att behandla de mottagna personuppgifterna i enlighet med det relevanta
avsnittet ovan. I annat fall kommer vi att radera personuppgifterna som mottogs
genom e-postmeddelandet.
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas. Information
om personuppgiftsbehandlingen lämnas av AB Blinkfyrar när uppgifterna samlas in
och på din begäran. Du har även rätt att vända dig till AB Blinkfyrar för att få
felaktiga uppgifter rättade.
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade
- om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
- om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig
att uppgifterna behandlas s.k. opt out
- efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre
än den enskilda personens intresse
- om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter flyttade. En förutsättning är då
att AB Blinkfyrar behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig
eller för att uppfylla ett avtal med dig och gäller bara sådana personuppgifter som
du själv har lämnat.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen
av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt
ovan (se kontaktinformation nedan).
Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter får du
gärna kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter.
Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina
personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i
våra ambitioner har du rätt att inge eventuella klagomål angående vår behandling
av dina personuppgifter till Datainspektionen.
Vad gör AB Blinkfyrar?
AB Blinkfyrar strävar alltid efter inbyggt dataskydd (privacy by design) som
innebär att hänsyn tas till integritetsskyddsreglerna när it-system och rutiner
utformas, med syftet att inte behandla personuppgifter i onödan. Syftet är också
att ha, baserat på vilka personuppgifter som behandlas, en anpassad
säkerhetsnivå, både tekniskt och organisatoriskt.
Personuppgifter som samlas in för fullgörandet av ett avtal kommer att sparas så
länge avtalsförhållandet pågår. Därefter kommer AB Blinkfyrar att spara
personuppgifterna i den utsträckning som är nödvändig för att etablera, driva
igenom eller försvara sig mot rättsliga anspråk. Andra personuppgifter lagras
endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen för vilka
uppgifterna samlades in enligt denna policy. Vidare kommer dessa andra
personuppgifter att raderas om (i) du meddelar oss att ditt intresse för våra
produkter och tjänster har upphört, (ii) tillhandahållandet av den relevanta
produkten eller tjänsten avbryts av AB Blinkfyrar, eller (iii) du begär att vi raderar
dina personuppgifter. AB Blinkfyrar och dess personuppgiftsbiträden för register
över sina behandlingar av personuppgifter. I dessa register framgår vilka
personuppgifter som behandlas, ändamålen och den rättsliga grunden för
behandlingen och en kategorisering av de registrerade. AB Blinkfyrar behandlar
dina personuppgifter inom EU/EES. Vid en ev. personuppgiftsincident informeras
Datainspektionen inom 72 timmar.
Personuppgiftsbiträden –vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners som behandlar
personuppgifter för AB Blinkfyrars räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. I de
fall detta sker behandlingen av personuppgifter kontrollerat ske via skriftliga avtal.
Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut av AB Blinkfyrar om det krävs
enligt lag eller myndighetskrav eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna ta
tillvara på våra rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga
bedrägerier eller andra säkerhetsproblem.
Kontakt
Om du vill komma i kontakt med AB Blinkfyrar med anledning av vår behandling
av dina personuppgifter, kontakta oss på adressen ovan, maila oss på
e-post@blinkfyrar.se eller ring 046-256230.
För mer information om GDPR se Datainspektionens hemsida
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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