Integritetspolicy
Vi på FRONTSIDE Electronics skyddar dina uppgifter och värnar om din integritet. Dina
personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsmässiga skyldigheter mot dig
eller på annat sätt uppfylla syftet med informationsinsamlingen. Vi behandlar enbart sådana uppgifter
du själv gett till oss. Dina uppgifter består av namn, företag och kontaktinformation. Uppgifterna
används för registrering och hantering av order samt för att vi vid behov ska kunna ta kontakt med dig.
Om du inte är kund hos oss idag men har varit i kontakt med oss i något sammanhang kan vi komma
att spara dina uppgifter med vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss till dig som grund.
Vi samlar även in vissa uppgifter när du besöker vår webbplats genom så kallade cookies, under
förutsättning att du godkänner det. Som webplatsbesökare har du ingen skyldighet att ge oss tillgång
till dina uppgifter
Vi kommunicerar även information och erbjudanden via nyhetsbrev.
Om du inte vill få våra nyhetsbrev i framtiden kan du när som helst välja bort dem genom att klicka
längst ner i våra utskick. Om du vill fortsätta att ta emot våra nyhetsbrev, behöver du inte göra
någonting.
FRONTSIDE kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer, däribland också
leverantörer av IT-tjänster för lagring och driftshantering. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att våra leverantörer hanterar dina uppgifter på ett korrekt och säkert sätt, bland annat
genom att teckna avtal med våra leverantörer som säkerställer att så sker.
Vi gör alltid vårt bästa för att dina personuppgifter inte ska lagras eller på annat sätt hanteras i länder
utanför EU/EES. För uppdrag som kräver sådan överföring kommer vi se till att vidta tillräckliga
skyddsåtgärder som innebär att dina uppgifter hanteras på ett sätt som uppnår en tillräcklig skyddsnivå.
Du har i vissa fall rätt att begära att FRONTSIDE raderar dina personuppgifter. Det gäller bland annat i
följande fall:
• Om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för.
• Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring och vi av andra skäl inte längre behöver
behålla dina uppgifter.
• Om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
• Om dina uppgifter måste raderas med stöd av en rättslig förpliktelse.
Observera att det kan finnas en skyldighet för oss att spara dina uppgifter ändå, till exempel på grund
av ett avtal med dig eller legala krav som FRONTSIDE är skyldiga att följa. Vi kommer då enbart
spara dina uppgifter för detta syfte och inte använda dem för andra ändamål.
Vi kan komma att göra ändringar i den här informationen med jämna mellanrum. Den senaste
versionen av Policyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att
kontakta oss.
Policyn antagen 2018-05-25
FRONTSIDE Electronics AB
Företagsvägen 2
435 33 MÖLNLYCKE

Ledningen på FRONTSIDE Electronics AB
Tel 031-33 80 100
www.frontside.se

Org nr 556403-2596

