Infabs Integritetspolicy
Infab värnar om din personliga integritet och har en uttalad målsättning att hålla en hög nivå
av datasäkerhet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och hur vi använder
nödvändiga personuppgifter för att bedriva vår verksamhet. Det finns även information om
dina rättigheter att få ta del av, radera eller uppdatera personlig information.
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Infab Kommunikation AB, 556613-1156, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
INSAMLING AV INFORMATION
Vi samlar in nödvändig personlig information om kund-, leverantörs- eller annat
intressentförhållande där du representerar ett företag, offentlig organisation eller annan
verksamhet där vi behöver nödvändiga person- och företagsuppgifter för att kunna driva
verksamheten.
I ett kund-, leverantörs- eller annat intressentförhållande registrerar vi i vårt CRM- och
ekonomisystem, förutom företagsuppgifter, personuppgifter såsom namn, e-postadress,
titel, funktion och den korrespondens som har betydelse i våra projekt och i vår relation till
personen och företaget i fråga.
När den enskilde samtyckt till registrering av intresseområden eller liknande kan detta
också registreras såvida det finns behov av detta för att underlätta kommunikationen. Det
kan t.ex. vara nödvändigt för att tillgodose den enskildes intresse av att ta del av våra
nyhetsbrev.
Registrering kan även ske, efter samtycke, vid specifika utskick där det krävs vissa
personuppgifter för att tillgodose den enskildes behov av information.
HUR LÄNGE LAGRAS INFORMATIONEN
När den personliga informationen inte längre är relevant att spara raderas den från våra
datasystem. Viss personlig information som är knuten till historiska projekt eller uppdrag är
dock nödvändig att bevara för att uppfylla lagkrav och krav på spårbarhet av dokument och
ekonomiska transaktioner.
Personuppgifter vid uppsagda avtal lagras i 3 år i syfte att kunna spåra transaktioner
som härrör till den tidigare relationen eller att återaktivera relationen.
ANVÄNDNING AV INFORMATION
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
-

tillgodose efterfrågade behov och för att uppfylla våra skyldigheter för dig som
leverantör, kund eller annan intressent

-

fullgöra våra åtaganden enligt ingångna avtal
tillhandahålla anpassad och relevant information
utveckla och förbättra våra erbjudanden

-

kontakta dig via e-post eller telefon
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DATASÄKERHET
Vi är de enda som äger informationen och har tillgång till den information som registreras.
Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller
delas vidare till något annan fysisk eller juridisk person utan ditt samtycke, förutom då så
krävs för att leverera ett avropat uppdrag eller överföring.
När vi anlitar underleverantörer och samarbetspartners för att leverera ett avropat
uppdrag utbyter vi endast nödvändig information för uppdragets fullgörande.
Vid misstanke om brott eller andra illegala handlingar kan det vara nödvändigt att
överföra och dela information i syfte att förekomma och förhindra dessa handlingar.
INFORMATIONSSKYDD
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda personliga uppgifter. Vi använder oss
av säkerhetsklassade brandväggar för att skydda uppgifter som överförs via Internet. Datorer
och servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker
miljö.
TA BORT ELLER ÄNDRA BEFINTLIG INFORMATION OCH AVSLUTA PRENUMERATION
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information, nyhetsbrev och
uppdateringar som rör avropade uppdrag, företagsnyheter och annan relevant information.
Om du inte längre vill ta emot denna typ av information kan du antingen mejla oss eller
avsluta prenumerationen av t.ex. våra nyhetsbrev. Information om hur du avslutar
prenumerationen av våra nyhetsbrev hittar du längst ned i våra nyhetsbrev.
Du har självklart alltid möjlighet att kontakta oss för att ta reda på vilken information vi
har registrerat om dig eller ditt företag, eller om du vill ändra eller radera informationen.
SAMTYCKE
I ett avtalsförhållande eller vid avropande av våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy
genom att signera aktuellt avtal eller godkänna våra offerter.
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