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Städhusets
Integritetspolicy
För en bekymmersfri service
Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som började
träda i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig och ert företag information om de person- och
företagsuppgifter uppgifter vi behandlar. Städhuset AB respekterar din och ert företags integritet och
skyddar era person- och företagsuppgifter som vi behandlar. Alla person- och företagsuppgifter behandlas
i enlighet med gällande dataskyddslagar.
1. De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig eller ditt företag. “Personliga data” eller ”Företagsdata” är data
som kan användas för att identifiera dig eller ert företag, alltså information som kan härröras till dig eller
ert företag. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss och företagsuppgifter vi
behöver för att kunna göra utskick till eller hantera våra företagskunder med t ex adress för att kunna
utföra våra tjänster, för kundregister och fakturering i vårt affärssystem så att det stämmer med
Bokföringslagens krav. Person- eller företagsuppgifter registreras till exempel när du besöker våra
arrangemang, väljer att beställa tjänster, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du
registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress,
e-postadress, jobbtitel och bransch. Företagsuppgifterna vi samlar inkluderar företagsnamnet,
organisationsnummer, namn, postadress, e-postadress och bransch.
I vissa fall person- eller företagsuppgifter, hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll eller
företagets bransch inför t ex utskick fysiskt eller digitalt och då vi bedömt att du eller företaget eventuellt
är intresserade av våra specifika tjänster eller arrangemang. Dessa källor kan innefatta köp av
dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares eller företagets
webbplats.
2. Hur vi använder samlar in och lagrar data
Vi använder de person- och företagsuppgifter vi samlar in för att:
– Skicka dig och ert företag nyhetsbrev och information om våra tjänster eller arrangemang.
– Behålla historik om personer eller företag som köpt tjänster eller som deltagit på olika arrangemang.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter eller företagsuppgifter
tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges
nedan.
3. Skäl för användning av dina personuppgifter och era företagsuppgifter
När vi behandlar person- eller företagsuppgifter för de ändamål som förklaras i denna Integritetspolicy,
använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och
kommunicera med dig och ert företag som en kontaktperson om våra tjänster och arrangemang.
Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra
affärskontakter.
4. Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer av våra Medarbetare som behöver behandla person- och företagsuppgifter för ovan
nämnda ändamål, har tillgång till person- och företagsuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter
med våra leverantörer, så som tryckerier och extern arrangemangsorganisatör för det arrangemang du
deltar i, t ex kunddagar med olika aktiviteter. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och
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t ex IT-leverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att
upprätthålla och stödja våra IT-system. Med sådana leverantörer har vi Sekretessavtal.

5. Lagring
Personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra
arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell kontaktperson
för oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med
databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Företagsuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge ert företag är våra kunder.
Önskemål om avregistrering ur affärssystem kan ske när bokföringsåret är avslutat och det är tekniskt
möjligt att avregistrera företagskunder ur dessa system.
6. Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot
förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet vår Säkerhets- och
trygghetspolicy och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade samt att våra
Medarbetare förstår innebörden i denna Säkerhets- och trygghetspolicy.
7. Dina och företagets val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och vilka företagsuppgifter vi behandlar om ert företag och kan
begära en kopia på detta. Du har också rätt att få felaktiga person- eller företagsuppgifter om dig eller ert
företag korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina person- eller företagsuppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av person- eller företagsuppgifter kan innebära att vi inte
kommer att kunna tillhandahålla meddelanden om tjänster och inbjudningar till olika arrangemang som
beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot person- eller företagsuppgifter i maskinläsbar form och
överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig som person och i samband med det så upphör vi
databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Du kan när som helst välja att avregistrera er som företagskund vilket rent tekniskt slutligen sker ur våra
affärssystem enl punkt 5. Lagring ovan.
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina/era person- eller företagsuppgifter, har du rätt att anmäla
detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Vänliga hälsningar,
Niklas Abramsson, VD
Städhuset AB
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