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Integritetspolicy  
 
Det är för Vadsbo SwitchTech Group AB (”Bolaget”) viktigt att skydda din personliga integritet. Därför skyddar 
Bolaget alltid dina personuppgifter på bästa möjliga sätt genom att efterleva gällande dataskyddsförordning 
(General Data Protection Regulation – GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den här integritetspolicyn 
beskriver hur Vadsbo SwitchTech Group AB SwitchTech Group AB samlar in, processar och använder dina 
personuppgifter, samt beskriver dina rättigheter. 
 
Vem är ansvarig för dina personuppgifter?  
 
Vadsbo SwitchTech Group AB, organisationsnummer 556476-0782, på Hilma Anderssons gata 15, 421 31, Västra 
Frölunda är ansvarig för bearbetningen av dina personuppgifter.   
 

Personuppgifter som behandlas 
 
Bolaget kan komma att hantera följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress. 

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt eller annan typ av 
kommunikation med Bolaget. 

Bolaget använder personuppgifterna för att kunna upprätthålla affärsrelationen med dig samt för att 
kommunicera med dig, t.ex. genom mail, telefon eller nyhetsbrev.  
 
Hantering och lagring av personuppgifter 
 
Endast personer vars arbete är beroende av personuppgifterna har tillgång till dessa. Personuppgifter delas 
aldrig vidare till extern part som inte är knutna till Bolaget för att stödja Bolagets IT-system. 
Vadsbo SwitchTech Group AB kommer aldrig att bearbeta dina personuppgifter under en period som är längre 
än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning, regelverk, praxis eller statliga beslut. 

Säkerhet 
 
Dina personuppgifter skyddas från obehöriga personer samt oavsiktlig radering genom Bolagets säkerhetssystem 
för IT.  

Dina rättigheter 
 
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information gällande vilka personuppgifter 
Bolaget bearbetar rörande dig samt även rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.  

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter gällande dig ska rättas. Utifrån syftet med bearbetningen har 
du rätt att se till att ofullständiga personuppgifter blir fullständiga.  

Under vissa förhållanden, till exempel om bearbetningen inte längre är nödvändig för de syften som anges eller 
om du återkallar ditt samtycke, har du rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter. I vissa fall har du 
även rätt att begära att Bolaget begränsar sin bearbetning av dina personuppgifter.  

Du har rätt att invända mot Bolagets bearbetning av dina personuppgifter när det gäller exempelvis 
direktmarknadsföring eller profilering, eller om bearbetningen är baserad på Bolagets legitima intresse.  
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Du har även, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till de personuppgifter som rör dig, såsom de har 
tillhandahållits Bolaget, i ett strukturerat, etablerat och maskinläsbart format och kan då överföra dessa till en 
annan personuppgiftsansvarig.  

Du har när som helst rätt att häva hela eller delar av ditt givna samtycke gällande bearbetning av 
personuppgifter, vilket börjar gälla samma dag som ditt hävande, såvida ytterligare bearbetning inte krävs i 
enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att invända mot bearbetning av personuppgifter som syftar 
till profilering och direktmarknadsföring.  

All kommunikation och alla åtgärder som vidtas av Vadsbo SwitchTech Group AB i förhållande till dina rättigheter 
tillhandahålls gratis. I fall av uppenbart ogrundade eller orimliga krav, förbehåller Bolaget sig rätten att antingen 
ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla denna information eller 
vidta den begärda åtgärden, eller att vägra att vidta den begärda åtgärden.  

Om du har några klagomål gällande Bolagets bearbetning av dina personuppgifter har du rätt att framföra ett 
klagomål till den svenska Datainspektionen, www.datainpektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som 
övervakar Bolagets hantering av personuppgifter.  
 
Kontaktinformation  
 
Om du vill utöva dina rättigheter eller kontakta Vadsbo SwitchTech Group AB angående Bolagets bearbetning av 
dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig på Info@vadsbo.net 
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