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Personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) vill vi ge dig information om de 
uppgifter om dig som vi behandlar. Falu Emaljskyltar AB respekterar din integritet och kommer att skydda 
alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om  
dataskydd. 

Falu Emaljskyltar AB registrerar och behandlar personuppgifter för kunder som Falu Emaljskyltar AB  
levererar skyltar till. Personuppgifter är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt 
kan härledas till dig. Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du skickar en  
förfrågan eller gör en beställning. De uppgifter som det kan handla om kan till exempel vara ditt namn,  
postadress, e-mailadress och telefonnummer.

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kunna leverera din beställning eller kunna komma i  
kontakt med dig som kund och beställare. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina 
personuppgifter tillgängliga för någon tredje part. Vi skickar inga nyhetsbrev eller annan marknadsföring  
till dig.

Grund för personuppgiftsbehandlingen
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kunna leverera skyltar och kommunicera 
med dig som kund.

Lagring
Dina personuppgifter kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhets- 
relaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information och  
material från oss. Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina  
personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Säkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter  
mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att  
säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har 
även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invänd-
ningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Om du är 
missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen 
som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss gärna
Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter så vänligen kontakta oss på  
info@faluemaljskyltar.se eller på telefon 023-189 60.


