BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
All behandling av personuppgifter inom pidab AB sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade
dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig
pidab AB, Fiskhamnsgatan 4, 414 58 GÖTEBORG, Sverige (nedan benämnt vi/pidab AB) är
personuppgiftsansvarig. pidab AB är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och
inom ramen för och i enlighet med de principer som framgår av vår personuppgiftspolicy.

Insamling av personuppgifter
Om du registrerar dig som prenumerant av vårt nyhetsbrev så accepterar du att dela med dig
av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra
servrar.
Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på pidabs webbplats eller som du
lämnar till oss via telefon, e-post eller fysisk kontakt. Detta omfattar information som du
lämnar till oss vid registrering av prenumerant av vårt nyhetsbrev. Informationen inkluderar
namn, e-postadress samt företag.

Användning av personuppgifter för marknadsföring
Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler, så kan vi använda dina
personuppgifter för att informera dig om våra tjänster och nyheter.
Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för
marknadsföringsändamål.

Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad
mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och
åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.
pidab AB använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra
obehörig behandling och åtkomst av våra kunders personuppgifter. Några av de
säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och
behörighetskontroller.

Dina rättigheter
Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du
somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse,
begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill
tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa
din identitet.
Du kan när som helst avanmäla dig via länken i framtida utskick eller genom att kontakta
oss. Vi lovar att behandla din information med respekt.

