DATASKYDDSPOLICY TAPFLO AB
Tapflo skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och
att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. I denna
informationstext beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Inom Tapflo
koncernen är det Tapflo AB, och/eller de övriga Tapflo företag som du har en relation med,
som är personuppgiftsansvarig. Dataskyddspolicyn täcker data som samlas in online och
offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler,
såsom webbplatser, sociala medier, möten och kontakt per telefon eller mail.
Insamling av information
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett
antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer,
anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss
per mail, brev eller telefon. För att kunna erbjuda våra tjänster och produkter behöver vi
behandla dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter är person- och
kontaktinformation som namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress,
mobiltelefonnummer, bankkontonummer, position i företaget etc.
Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dessa för oss, till exempel i samband
med en registrering, en undersökning, en prisoffert eller fullgörandet av ett avtal.
Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och
kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels process-, affärsoch systemutveckling. Tapflo Group kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och
marknadsundersökningar. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud. Genom att gå till
Tapflos webbplatser och använda dem godkänner du dessa principer för skydd av
personuppgifter.
Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina
uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra dotterbolag säkerställer vi alltid
att det finns skyddsåtgärder på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma
säkra sätt som vi gör.
Personaladministration
I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på vår webbsida eller i någon
annan informationskanal kan du ge Tapflo personuppgifter, till exempel ditt CV. Tapflo kan
använda dessa uppgifter på alla sina enheter vid fattande av anställningsbeslut eller i det
syfte som förfrågan gäller.
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Cookies
Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor.
Trafikdata är uppgifter kopplade till besökare på webbsidan och uppgifterna som hanteras i
kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.
Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig,
erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre
onlineupplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor
mer relevant för dig. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare.
Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill tillåta eller inte tillåta cookies. Om du
väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men
användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats och tjänster kan vara
begränsad.
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan
samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade
lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Dina rättigheter
Dataskyddslagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018 ger dig ett antal rättigheter i
förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i
den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.


Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den
information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år.


Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.


Rätt att bli raderad ("rätten att bli glömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall då datan inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som
hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från
bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från
konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara,
från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.


Ge och ta tillbaka samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du
har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt
behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter,
eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare.
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Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter,
komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller
underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer. Vi kan även komma att dela
dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer inom vår koncern och överföra
dem till länder där bolaget har verksamhet. Tapflo är ett internationellt företag, vars enheter,
affärsverksamhet, administration och tekniska system är spridda i flera länder.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att
uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning
med sådana tredje parter.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket
eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att
vi gör det.
Tapflo kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.
Avsäga reklamutskick
Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i
pappersformat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller genom
att kontakta oss.
Frågor om dataskydd
Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta
oss.
Tapflo AB
Filaregatan 4, 442 34 Kungälv
info@tapflo.se
Org. nr: 556417-0826
Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster, produkter och webbsidor, och
därför kan innehållet i denna dataskyddspolicy uppdateras över tid. Om förändringarna är
betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt
tillämplig lag. Läs gärna dataskyddspolicyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om
eventuella ändringar. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här på
tapflo.se
Vill du veta mer om dataskyddsförordningen kan du besöka www.datainspektionen.se
Senast uppdaterad 20180514
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