_____________________________________________________________________________
INTEGRITETSPOLICY

Syftet med denna policy är att säkerställa att L.J Sot AB hanterar dina personuppgifter i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Vi är öppna med hur vi samlar in, behandlar
och delar med oss av den information som vi sparar om dig.
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
Personuppgiftsansvarig
L.J SOT AB
Org.nr: 556453-936
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder.
Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar endast in personuppgifter som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet på
ett bra sätt. Vi samlar in personuppgifter i samband med att vi utför sotning och
brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) eller i samband med att
du som kund beställer en tjänst av L.J Sot AB.
Vi samlar in följande uppgifter:


Person- och kontaktinformation: Namn, faktura-adress, arbets-adress, telefonnummer
och ev. mail-adress.



Information om utförda arbeten/objekt: Detaljer om när och vilken slags tjänst som är
utförd, vilken typ av objekt som finns i fastigheten, fabrikat och dyl.



Betalningsinformation: Information om vilken tjänst som utförts i er fastighet,
fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation, t ex om du begärt att
få e-faktura.
Finansiell information – betalningshistorik.



Historisk information: När tidigare sotning, brandskyddskontroll, besiktning el dyl. har
utförts.



Geografisk information



E-post-kommunikation

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
L.J Sot AB kommer kontinuerligt att genomföra bedömningar om behandling av

personuppgifterna är nödvändiga för de bestämda ändamålen för vilka uppgifterna
behandlas.
Kommer vi att dela vidare din information?
Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det
enligt lag.
Vilka rättigheter har du?


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga
eller missvisande.



Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som L.J Sot AB har sparat om dig.



Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall data inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav/skyldigheter (t ex bokförings- skattelags- och arkiveringslagstiftning) som hindrar
oss från att omedelbart radera delar av datan.



Du kan lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot
direktmarknadsföring.

Vi har en person utsedd som är ansvarig för dataskyddsfrågor. Har du några frågor är du
välkommen att kontakta oss på leif@ljsot.se eller på telefon: 0435-50171.
Om du vill veta mer gå in på www.datainspektionen.se

