DATASKYDDSPOLICY LECSA MEKAN AB
Lecsa Mekan AB värnar om din personliga integritet. I denna dataskyddspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder
personuppgifter.
Vår dataskyddspolicy täcker data som samlas in både online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att
samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan
komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.
Vill du se, ändra, radera, avidentifiera eller har invändningar mot hur lagrade uppgifter används, vänligen kontakta BrittLouise Blansch på bitte@lecsa.se.
Vad lagras?
När du blir företagskund hos oss registreras de data som krävs för att kunna fullgöra avtal (Dataskyddsförordningen kapitel 2,
artikel 6.1b): referensnamn, e-postadress, telefonnummer, position inom företaget, leveransadress, fakturainformation samt
information om företaget du representerar (företagsnamn, organisationsnummer).
Vi kan även komma att samla in data gällande detaljer gällande produkter du har köpt eller visat intresse för att köpa, tidigare
köp, betalningshistorik och liknande.
Varför lagras uppgifterna?
Syftet med att lagra uppgifterna är att underlätta köpprocessen, t ex fakturaunderlag, leveransunderlag och historik över
tidigare köp. Dessutom sparas data i bokföringssyfte.
Vilka kan vi komma att dela informationen till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra eller dela
information med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla
rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att uppgifterna hanteras säkert och med en passande
skyddsnivå vid dessa tillfällen.
Myndigheter kan få ta del av nödvändig information om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om du har godkänt att vi
gör det.
Vi intygar att vi inte kommer att sälja eller dela insamlade data till obehörig tredje part.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Lecsa Mekan behandlar datan inom EU/ESS och vidtar alla rimliga legala, tekniska och övriga åtgärder för att se till så att
uppgifterna hanteras säkert och med en passande skyddsnivå.
Hur länge lagras uppgifter?
Uppgifterna sparas i upp till ett år efter att vi inte längre anses vara affärspartners. Därefter raderas eller avidentifieras lagrad
data.
Vart vänder jag mig med klagomål?
Har du klagomål på hur lagrade personuppgifter hanteras av Lecsa Mekan AB vänder du dig i första hand till oss, i andra hand
till Datainspektionen.
Dina rättigheter
• Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Lecsa Mekan har om dig och verifiera den information vi har om dig.
• Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
• Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter i de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in
för. Det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter
kan t ex komma från bokförings- och skattelagstiftning. I sådana fall blockerar vi den data vi är skyldiga att spara från att
kunna användas till andra syften än att just uppfylla dessa skyldigheter.
Kontaktuppgifter
Lecsa Mekan AB
Åker Korsbogärdet 2
568 92 Skillingaryd
bitte@lecsa.se

