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För att kunna leverera varor och tiänster samt för attkunna fullgöra våra skyldigheter
enligt avtal behöver vi hantera personuppgifter till dig som kund. Det är huvudsakligen
kontaktuppgifter som lagras hos oss på olika sätt och i vissa fall delas med andra.
Hälleviksstrands Varv AB, org,nr. 556241-2139, ansvarar för behandlingen av de
personuppgifter du lämnar till oss samt att skydda den personliga integriteten,
Var komrner uppgifterna från?
Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du gör din
första beställning eller ingår avtal med oss, Det förekommer också att uppgifter tas fram på
annat sätt eller kommer liån andra källor, som söktjånster, Skatteverket, mfl .

lnformation som du lämnar till oss

.
.
.
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När du kontaktar oss för förfrågningar, beställning och service, tex mail .
När du blir kund hos oss; namn, adress, email och telefonnummer, etc.
När du ingår avtal; person/orgnr, BG/kontonr och liknande.
Uppgifter om uppdrageq beställning, teknisk info, mm.
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Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om vi har registrerade om dig.
Om uppgifterna är felaktiga eller ofullsändiga kan du begära att få dem rättade.
Om kundförhållandet upphörtoch det inte finns något lagligteller ekonomiskt hinder, kan
du begära att få dem raderade. Sådan begäran innehållande namn, adress, personnr samt
namnteckning kan sändas till nedanstående adress, Läs mer på www.datainsDcKignelue
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