JUN 2018

INTEGRITETS
POLICY
Vi på Instore Agency värnar om din personliga integritet. Denna
integritetspolicy handlar om hur Instore Agency samlar in och
använder personuppgifter. När du kontaktar oss i inköpsyfte som
kund eller försäljningssyfte som leverantör eller som
arbetssökande accepterar du även vår integritetspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att
Instore Agency använder elektroniska och fysiska
kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
Vi behandlar enbart de uppgifter som du själv ger oss, för ändamålet att kunna
leverera/informera kring produkter/tjänster/företaget eller tillsätta en tjänst. Detta
kan innebära uppgifter som kontaktuppgifter, betalningsuppgifter,
inloggningsuppgifter, administrativ information, information om vilka produkter du
har köpt, cookiedata, avtal och mailkonversationer.
Vi sparar bara data där vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att
behandla dessa data för upprätthållande av vår affärsrelation, marknadsföring och
utveckling.
Vi sparar bara data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för
vilket denna data samlades in, för att utföra våra åtaganden samt så länge det krävs
enligt gällande lagstiftning och praxis.

2. HUR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom Instore Agency, samt av
oss utsedda underleverantörer. Vi säkerställer att våra underleverantörer lever upp till
samma skyldigheter som Vi har, genom att skriva avtal med dem, samt vid tillfällen
göra kontroller att de efterlever det vi sagt.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål.
All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
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Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från
förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra
säkerhetsåtgärder med den tekniska utvecklingen.

3. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om
dig eller avregistrera dig från våra informationsutskick.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få
dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger
ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns
andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt.
Gäller det avregistrering från informationsutskick mailar du oss på
info@instoreagency.se. För att kunna hitta dina personuppgifter behöver vi namn,
personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du
vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade
filen har. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter
är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en
godkänd identifikationshandling i din förfrågan.
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot
klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också
rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).
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PRIVACY
POLICY
We at the Instore Agency protects your personal privacy. This
Privacy Policy describes how Instore Agency collects and uses
personal data. When you contact us for purchase purposes as a
customer or for sales purpose as a supplier or as a job seeker, you
also accept our privacy policy and our processing of your personal
information. You also agree that Instore Agency uses electronic
and physical communication channels to send information to you.

1. WHAT PERSONAL DATA DO WE HANDLE?
We treat only the information you provide us, for the purpose of being able to
deliver/inform about products/services/company or recruiting. This may include
information such as contact details, payment details, login details, administrative
information, information about which products you purchased, cookie data,
agreements, and mail conversations.
We only save data, which we have assessed that we have a legitimate purpose in
processing to maintain our business relationship, marketing and development.
We only save data as long we need to meet the purpose for which this data was
collected, to fulfill our commitments for as long as it is required by applicable laws
and practices.

2. HOW DO WE STORE YOUR PERSONAL DATA?
Your information is processed solely by the relevant persons within Instore Agency,
and by our designated subcontractors. We ensure that our subcontractors live up to the
same obligations as we do, by signing agreements with them, and at times make sure
they comply with what we have agreed.
We never forward, sell or exchange your personal data for marketing purposes.
All processing of your personal data is in accordance with applicable legislation.
We have taken technical and organizational measures to protect your data from loss,
manipulation and unauthorized access. We continuously adapt our security measures
to the progress of technical development.
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3. WHAT ARE OUR RIGHTS?
You are entitled to get information about the personal data we handle about you or
to unsubscribe from our mail information.
If your information is incorrect, incomplete or irrelevant, you may want to have
them corrected or deleted. We cannot delete your data in case there is a statutory
requirement, such as accounting rules, or when there are other legitimate reasons
that require us to save the data.
In order to assist you with your rights, you need to contact us in writing. If you want
to unsubscribe from information, please email us at info@instoreagency.se. In order
to find your personal information, we need your name, personal identification
number, address, telephone number and e-mail address. Also specify which email
address you want the information sent to, and what password you want the
compressed file to have. In order to ensure that you only have access to these data it
is important that you send, in addition to your signature, a copy of an approved
identification document in your request.
If you feel that we are handling your personal information incorrectly, we would like
to receive complaints and suggestions for improvement in our support function on
our website, you may also file complaints to the Data Inspectorate (Privacy
Authority).
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