GDPR-policy
Denna policy tillämpas i situationer där Solkungen AB behandlar personuppgifter. Solkungen AB
vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda den personliga integriteten och för att agera i enlighet
med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna personuppgifts-policy syftar till att
förstå vilken slags information vi samlar in och hur vi behandlar sådan information.
Vi bryr oss om din personliga integritet, Solkungen AB behandlar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla
personuppgifter
som Solkungen AB erhåller från eller på vägnar av dess kunder, medarbetare, leverantörer och
andra
med vilka Solkungen AB har aﬀärsrelationer.
Personuppgifter
I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad
eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, födelsedatum, personnummer, kontonummer
och betalkortsnummer.
Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Solkungen AB samlar
endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de
är
avsedda för. Vi samlar endast in dina personuppgifter när du gör ett onlineköp.
Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
I samband med att du via personligt besök, vår hemsida, per telefon eller mail handlar hos oss,
registreras du som kund hos Solkungen AB. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett
sätt
som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in.
Alla kunder och besökare har rätt att på egen begäran gratis en gång per år få uppgift om
behandlingen av de personuppgifter som de lämnat till Solkungen AB. På begäran ska Solkungen
AB
ta bort alla identifierbara uppgifter eller personuppgifter från sina system. Om och när
personuppgifter behandlas, åtar sig Solkungen AB att personuppgifterna inte bevaras under
längre
tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Säkerhet
Solkungen AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att
förhindra
och begränsa risker för obehörigt spridande av personuppgifter. Solkungen AB vidtar rimliga
åtgärder
för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och
förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter
Hur länge finns uppgifterna kvar?
Solkungen AB kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge
som
krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi behåller dina personuppgifter endast
så
länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande.
Solkungen ABs medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

