INTEGRITETSPOLICY
Kristall kommunikation, Eskilstorps ängaväg 2-36, Vellinge (”Bolaget” eller ”vi”) har som policy
att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande besökare av
vår hemsida samt våra kunder, leverantörer och/eller deras kontaktpersoner behandlas av oss
på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet,
vilket bland annat avser lagstiftning och reglering som implementerar eller kompletterar EU:s
dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation
2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella
ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter
och regler.
Vissa sidor på vår hemsida eller sociala medier kan innehålla länkar till annan part. Dessa
parter har egna integritetspolicyer och Bolaget är inte ansvarigt för deras verksamhet eller
deras informationsrutiner.
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?
Typiska personuppgifter är:
 personnummer, namn och adress,
 foton på personer klassas som personuppgifter,
 ljudinspelningar som lagras elektroniskt (även om det inte nämns några namn i
inspelningen).
Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
 Bolagets hemsida/hemsidor, t.ex. när du beställer vårt nyhetsbrev/skickar in en

jobbansökan eller ställer en fråga via Kontakt;
 när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra

avtalspartners;
 från tredje part i form av våra leverantörer.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Bolaget kan komma att använda dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig via
e-post. Personuppgifterna används endast för detta syfte.
LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och
lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande
lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under
nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.
 Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som

kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Bolaget.
 Kommunikation: Om du har kontakt med Bolaget via exempelvis e-post lagras dina

personuppgifter så länge som det är nödvändigt för fortsatt kontakts skull.

 Jobbsökanden: Bolaget sparar dina ansökningshandlingar på utlysta tjänster inklusive ditt

CV, personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter
för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Spontana ansäkningar
besvaras och raderas.
 Rättslig skyldighet: Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt
gällande bokföringsregler.
 Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi
endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till detta.
ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Bolaget iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina
personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att
lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.
Leverantörer: Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer för att
hantera produktförfrågningar eller för att du ska kunna kommunicera direkt med leverantör.
Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bolaget ska
kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta
myndigheter när så är tillåtet och krävs.
KONTAKTA OSS
Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett
ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna
integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du här under.

KRISTALL KOMMUNIKATION
Eskilstorps ängaväg 2-36
235 91 Vellinge
Tel.nr 040-630 60 85, 0708-65 97 66, 0733-64 37 20
annika@kristallkommunikation.se
nina@kristallkommunikation.se

