VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina
uppgifter och vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dina uppgifter
på ett såväl juridiskt som etiskt korrekt sätt

Insamling av uppgifter
Vi samlar information om er när ni söker svar på frågor, efterfrågar offerter, skriver avtal
eller på annat sätt registrerar er som kund hos oss.
Vi samlar också information om er om ni frivilligt fyller i något av våra formulär, deltar i
kundevent eller i en tävling. Information om användning av ytterbygg.se samlas in via
Cookies. Denna information lagras enbart lokalt i ER webbläsare och kan undvikas helt
genom att inte tillåta cookies.
Vår insamling av data sker inom ramen för vad som är nödvändigt, rimligt eller förväntat
för att efterleva våra åtaganden. Beroende på åtagandenas omfattning innebär det
exempelvis;










Fullständigt namn
Befattning
Direktnummer (Arbetstelefon)
E-post (Arbetet)
Besöksadress (Arbetsplats)
Företagsnamn
Organisationsnummer
Telefonnummer
Adresser

Vid behov kan vi också samla in kreditinformation om ert företag från våra
samarbetspartners.
I möjligaste mån så samlar vi in endast in uppgifter som rör din yrkesroll och ditt företag.

Användning av uppgifter
Sparade uppgifter används för att handlägga avtal och för att fullfölja våra åtaganden.



Offerter, hyrestillägg och avtal.
Serviceärenden och underhållsinformation.






Uppdatering av villkor och nya lagar.
Uppdateringar om tjänster som rör er.
Inbjudningar till relevanta utbildningar och seminarier och event
Information aktiviteter i ert geografiska område

Information insamlad via Cookies används enbart för att skräddarsy er upplevelse på
hemsidan vid återkommande besök.

Lagring av uppgifter
Alla data som lagras elektroniskt skyddas framförallt i vårt företagsnätverk eller i vissa
fall hos någon av våra beprövade molnleverantörer. Oavsett placering så följer lagringen
våra fastställda informationssäkerhetsrutiner.

Delning av uppgifter
Vi delar normalt inte dina uppgifter med någon extern person eller bolag utan ditt
samtycke.
Undantag kan ske då;






Det är nödvändigt för att genomföra en kreditupplysning.
Det är nödvändigt för att försörja lokalen med media och infrastruktur i form av
VA, värme, kyla, el, fiber och tele
Det är nödvändigt för att våra under entreprenörer skall kunna serva, och
underhålla och i vissa fall bygga om lokalen och dess installationer
Då det krävs enligt lagkrav, försäkringskrav och myndighetsbeslut, tex för
brandtillsyn eller elrevisionsbesiktning
För att kunder skall fullfölja avtal

Sådan delning sker aldrig automatiskt.

Uppsägning av prenumerationer
I all elektronisk kommunikation utanför ramen för de avtalsenliga åtagandena så finns
möjligheten att enkelt säga upp din prenumeration, via länkar i kommunikationen.

Utdrag eller radering av uppgifter
Ni kan när ni vill be om att få ett utdrag över de uppgifter vi har om er. Om ni inte vill
förekomma i våra register kan vi på uppmaning från er radera er information i den
utsträckning det är juridiskt möjligt. För sådan radering krävs identifiering av person vars
uppgifter skall raderas.

Kontakta oss
Har ni frågor om vår integritespolicy är ni välkomna att kontakta oss via



Telefon | 0303 20 60 30
E-post | marcus.herlitz@ytterbygg.se

