Webbplatspolicy
Denna webbplatspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter på vår
webbplats. Vi använder cookies endast för att ge dig bästa möjliga
upplevelse på webbplatsen.
Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du
välkommen att kontakta oss på info@contractortrading.se
Contractor Tradings integritetspolicy
Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är syftet med detta?
I samband med att du skickar förfrågan till oss behöver vi samla in din e-postadress. Contractor
Trading kommer att använda dina personuppgifter för att kunna besvara en fråga eller skicka en
offert i enlighet med dina önskemål, och grundar insamlingen och behandlingen av uppgifterna
på att de är nödvändiga för att kunna göra detta.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?
De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Contractor Tradings externa
leverantörer (så som IT-leverantörer) i den mån det är nödvändigt för att kunna besvara din fråga
eller lämna en offert i enlighet med dina önskemål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i
övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller
privatpersoner utan ditt samtycke. Endast personer hos Contractor Trading eller dess
moderbolag Svenska Geotech AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan
har tillgång till uppgifterna. Contractor Trading har vidare vidtagit lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig
åtkomst.

Dina rättigheter
Contractor Trading AB, org. nr. 556166-2262, med adress Rödånäs 19, Tavelsjö är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar
för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.
Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta Contractor Trading AB och få veta
vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format
och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska
radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att
Contractor Trading inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi
är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller
missvisande.
Om du är missnöjd över hur Contractor Trading behandlar dina personuppgifter har du rätt att
anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Contractor Tradings
personuppgiftsbehandling.

Ändringar
Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast April 2018.

