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Aktiebolaget Servus dataskyddspolicy
Aktiebolaget Servus värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av
dataskydd. Denna policy förklarar ändamålet med vår personuppgiftsregistrering, vad vi
samlar in för uppgifter samt hur vi hanterar dem. Policyn beskriver även dina rättigheter och
hur du kan göra dem gällande.
Vad är en personuppgift, vilka uppgifter registreras och vad är syftet med det?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk
person. Ändamålet med registreringen av personuppgifter är att kunna fullgöra avtal med våra
kunder, leverantörer och distributörer samt att kunna skicka ut nyhetsbrev och annan typ av
marknadsföring. De personuppgifter som främst registreras är kontaktuppgifter till
medarbetare på de olika företagen som vi har en affärsrelation till.
Hur länge lagras dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in för eller så länge
det krävs enligt lagar och andra författningar. Aktiebolaget Servus genomför regelbundna
gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
Överförs uppgifter till tredje part?
Vi delar personuppgifter med ett fåtal leverantörer som utför tjänster för vår räkning. Dessa
företag är så kallade personuppgiftsbiträden för Aktiebolaget Servus vilket innebär att de
behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När personuppgifter
delas med dessa leverantörer så sker det endast för ändamål som är förenliga med de
ändamål för vilka de samlades in.
Vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda dina
personuppgifter?
För att skydda viktig information och personuppgifter har Aktiebolaget Servus vidtagit en rad
olika säkerhetsåtgärder däribland egna servrar i våra lokaler, antivirusprogram och brandvägg.
Vi har även rutiner för att kontrollera att vår information förblir skyddad och anmäler direkt
till Datainspektionen om vi misstänker en personuppgiftsincident.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
1. Du har rätt att få vetskap om vilka uppgifter som vi har registrerat om dig.
2. Du har rätt att begära att uppgifterna ska rättas ifall de är felaktiga.
3. Du har rätt att begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna
inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
4. Du har rätt att tacka nej till nyhetsbrev som vi skickar ut i marknadsföringssyfte.
5. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så
kallad dataportabilitet.
6. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och känsliga
personuppgifter.
Vem är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter?
Aktiebolaget Servus, 556216-0555, med adress Åldermansvägen 1, 171 48 Solna är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Har du frågor kring vårt
integritets- och dataskydd vänligen mejla till servus@servus.se eller ring oss på 08-446 60 20.
Har du övriga synpunkter eller klagomål över hur vi hanterar personuppgifter kan du vända
dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i personuppgiftsärenden.

