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INTEGRITETSPOLICY
inoff inred ab (inoff) värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda
dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med
denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av
inoff. Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med er förfrågan,
beställning, köp som du gör hos inoff, genom användning av vår hemsida eller
prenumerationer på nyhetsbrev.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter
inoff inred ab (556427-4115), Box 82, 282 03 Bjärnum är ansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0451-775360 eller via mail
info@inoff.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi
inoff behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss eller som vi samlar in via
mässor, kundbesök, er webbplats eller liknande inom ramen för vår partnerrelation. När du gör
en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna information till oss, likaså när du
registrerar dig för nyhetsbrev, eller när du på annat sätt ingår ett samarbete med oss. Du kan
även komma att lämna information till inoff av andra anledningar. Informationen som du
lämnar kan vara namn, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera samarbetet med dig, förfrågningar från
dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med
sådana förfrågningar, avtal och inom ramen för andra typer av samarbeten. Detta kan
exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter eller prenumerationer på
nyhetsbrev.
Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljningar samt
för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du inte
vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
inoff behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar
dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett
annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av
att få marknadsföra oss mot samarbetspartners för att delge information om våra tjänster
och/eller produkter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt
tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi
påbörjar en sådan behandling.
Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med
behandlingen fullgjorts.

Version 2018‐05‐28

Säkerhet till skydd för personuppgifter
inoff värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån
obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster
och fullgöra våra avtal delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k.
personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar
informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som
hjälper oss med:
1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar).
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som
är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla
våra åtaganden). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan
lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har
skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de
personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar
och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.
Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga: Vi delar även dina personuppgifter med
vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt
personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till
företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att
göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig
gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina kundkontaktsuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra
egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support, underhåll och utveckling kan vi
dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina
kundkontaktsuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en
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underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i
dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet.
Oavsett i vilket land dina kundkontaktsuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få
tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade,
att inoff skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke
till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av
personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall inoff genom kontaktuppgifterna till ansvarig
för personuppgifter.

