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PERSONUPPGIFTSPOLICY
Personuppgiftspolicyns omfattning
1

Promotex International Marketing AB, org. nr 556452-5847, Buregatan 21, 441 51 Alingsås, nedan kallad Promotex.

2

Promotex har alltid respekterat alla personers/kontakters integritet som vi har någon affärsmässig kontakt med och
det kommer vi alltid att göra.

2.1

Promotex skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.
Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

3

Promotex har tidigare skickat dig information, offerter, fakturor, nyhetsbrev, inbjudningar till mässor och annat som vi
har i vår dagliga verksamhet med anledning av din roll som kund, konsult, branschmedlem, etc.

3.1

Vi skulle vilja fortsätta att göra det och hoppas att du är intresserad av att fortsätta att ta emot denna information och
korrespondens.

4

Mot bakgrund av EU: s nya allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj
2018, vill vi delge viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information.

5

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller
information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, t.ex. när du kommunicerar med oss via e-mejl eller
SMS och andra sociala medier, kontaktar oss per telefon, besöker vår monter på mässor. Uppgifterna vi samlar
inkluderar ditt namn, företagsnamn där du arbetar, postadress, e-postadress, telefonnummer, din titel,
kundnummer/leverantörsnummer och bransch som kan användas för att nå dig. Ibland kan vi hämta dessa uppgifter
genom offentliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats. Vi köper inga dataregister.

6

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
- Administrera våra kund- och leverantörsrelationer, köpa och leverera produkter, tillhandahålla support och
marknadsföra våra produkter och tjänster till ett företag där du är kontaktperson.
- Skicka dig affärsdokument, dokumentationer, nyhetsbrev.
- Behålla din information för eventuell framtida affärsrelationer.
- Behålla historik som kund, intressent, mässbesökare.

6.1

Vi säljer inte eller distribuerar inte eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock
dela viss information med enstaka leverantörer för de ändamål som anges nedan.

7

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i detta dokument använder vi oss av våra legitima
intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om
verksamheten och våra engagemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna
och friheterna i våra affärskontakter.
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Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast VD:n på Promotex International Marketing AB som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda
ändamål har tillgång till dina personuppgifter.
Vi kan behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för
oss, främst för att ge teknisk support eller vid direktleveranser.

9

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att vara kund,
kontaktperson eller att vi, med grund av din yrkesroll bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss.

9.1

Observera att dina personuppgifter som kund kan sparas tillsammans med bokföringsunderlagen under en längre
period för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar eller besvara eventuella frågor avseende
tidigare order.

10

Säkerhet
Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

11

Dina val och rättigheter
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Promotex
berättigande intresse.
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi
har om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade.

11.1

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och i samband med det så upphör vi
databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

11.2

Observera att begränsningen eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte längre kommer att kunna
tillhandahålla fullständig kundservice i framtiden med de meddelanden och informationer som beskrivs ovan.

11.3

Dina önskemål om avregistrering sker genom att skriftligen göra det via mejl eller post till oss.

12

Tillägg och ändringar
Promotex kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att
publicera den uppdateringen på Promotex hemsida. Om så sker så ber vi att noggrant läsa igenom den uppdaterade
personuppgifts-policyn.

13

Hur kommer du i kontakt med oss?
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som
beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.
Våra kontaktuppgifter är:
Promotex International Marketing AB
Websida: www.promotex.se
Mejl: ps@promotex.se
Tel: 070-760 70 76
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