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Salvatores behandling av personuppgifter
Varför vi behandlar dina personuppgifter och vilket stöd vi har för
behandlingen.
För att:
-

Handlägga och administrera ärenden.

-

Kunna ta emot och besvara frågor som kommer in.

-

Fullgöra uppgiftsutlämnande som följer av lag och förordning.

-

Testa och vidareutveckla de datasystem som används inom ärendehantering och
registerverksamheten.

-

Vi har stöd för vår behandling i och med att den är nödvändig. I vissa fall kan vi behandla
uppgifter pga. att vi har ditt samtycke till behandlingen eller pga. att vi ingått ett avtal med
dig.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter en prövning till de som behöver ta del av
uppgifter pga. att de utför en arbetsuppgift eller en arbetsuppgift i samband med
myndighetsutövning som vi är skyldiga att biträda enligt lag.

Personuppgiftsbiträden
Vi kan anlita utomstående leverantörer för att sköta exempelvis drift och förvaltning av våra
system, så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha tillgång till
dina personuppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Vilka rättigheter har du?
Rätt att begära information.
Om du vill veta om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall vilka, kan du gratis begära
sådda information vi skickar den till din folkbokföringsadress.
Rätt att begära rättelse, radering och begränsning.
Du kan alltid vända dig till loss och begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktig
a eller ofullständiga.
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Du kan också begära att vi, under tiden som din begäran om rättelse eller radering prövas,
begränsar vår behandling av de personuppgifter du anser är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt att invända mot behandling och begära begränsning.
Om du menar att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter kan du vända dig till oss och
invända mot behandlingen. Ange i så fall de särskilda omständigheter som ligger till grund. Du kan
samtidigt begära att vi, under tiden som din invändning prövas, begränsar vår behandling av de
personuppgifter du menar inte längre får behandlas.

Rätt att framföra klagomål till Datainspektionen mot vår behandling.
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot
dataskyddsförordningen kan du klaga. Gå in på: www.datainspektionen.se eller skriv till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Alternativt ring: 08-657 6100.

Salvatore

Ver.1811

