Integritetspolicy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
AB Trafikpedagogik TP, 556587-9979, Porthansvägen 9, 168 45 BROMMA (nedan kallad företaget) är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets
verksamhet. Har du frågor om företagets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du info@trafikpedagogik.se.

Vilka uppgifter sparar vi, för vilka ändamål, hur länge, samt på
vilken laglig grund?
Ändamålet med lagringen av kunduppgifter är att möjliggöra leverans av fysiska och digitala
produkter och tillhandahållande av teknisk support till företagets kunder.
Företaget sparar samma uppgifter som finns i det bekräftelsebrev du får efter att du gjort en
beställning av någon av företagets produkter. Företaget raderar dina personuppgifter 12 månader
efter att du gjort en beställning av någon av våra produkter via vår webbutik eller på annat sätt.
Kundkategori

Uppgifter som vi sparar

Hur länge?

Laglig grund

Kunder vars produkter
levereras med e-post

Kundens namn, e-postadress
och telefonnummer

12 månader

Intresseavvägning

Kunder vars produkter
levereras med post

Kundens namn, e-postadress,
gatuadress, postnummer, ort
och telefonnummer

12 månader

Intresseavvägning

Företaget delar inte personuppgifterna med någon annan, vare sig andra privatpersoner, företag,
myndigheter eller andra organisationer såvida företaget inte i något läge får ett lagkrav på sig att
göra det. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag
avseende företagets behandling av dina personuppgifter. Företaget ska vid begäran av registerutdrag
förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta
info@trafikpedagogik.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål
avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök
www.datainspektionen.se.

