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Ekerö Färg Tapet & Golv AB
-Vi värnar om alla personers integritet, alla som kommer i kontakt med Ekerö Färg Tapet & Golv AB
ska känna sig trygga när dom anförtror vårt företag sina personuppgifter.
Därför har vi upprättat en integritetspolicy.

Syftet med den här policyn är att alla ska få veta hur vi behandlar deras personuppgifter, vad vi använder
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina
rättigheter.
-Varför samlar vi in personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är
att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål, och vi strävar alltid efter att
använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Du kan komma att få marknadsinformation och/eller reklam med innehåll kopplat vår verksamhet.
-Var förekommer dessa uppgifter?
Hos vår redovisningsbyrå ERB, fakturor/lönesystem.
I vårt Kassaregister, kundregister.
I våra Mail-program, korrespondens med personer som kontaktar företaget.
I våra beställningspärmar samt bokningspärmar.
På vår hemsida, personaluppgifter.
-Vilka personuppgifter behandlar vi?
Uppgifter som personer registrerade självmant och frivilligt uppger
Namn
Adress
Personnummer/organisationsnummer
E-mailadress
-Vilkas uppgifter behandlar vi?
Anställdas
Kunders
Leverantörers

-Hur samlar vi in dessa uppgifter?
Vi gör det när personen kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker butiken eller på annat sätt
kontaktar oss.
Vi gör det genom att våra kunder får ansöka om olika typer av konton hos oss.

Vi försöker i möjligaste mån inhämta personens samtycke innan vi behandlar dessa uppgifter.
Det gör vi genom att be personen fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på
samtycke.

-Kan vi få uppgifter genom andra kanaler?
Coloramakedjan tillhandahåller en publik hemsidan (colorama.se) där vi skapat en egen lokal hemsida.
Coloramakedjan ansvarar också för befintlig webshop (coloramashop).
Coloramakedjan och butiken har ett delat ansvar för innehållet i nya lojalitetsprogrammet Mitt Colorama,
där personuppgifter dels lagras centralt, men härrör från de lokala kassasystemen (affärssystemen).
När Colorama AB upplåter dessa system för att användas av oss så uppträder Colorama AB som ett biträde
till oss. Därav har ett biträdesavtal signerats mellan Ekerö Färg Tapet & Golv AB och Colorama AB.
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-Hur informerar vi personer om vilka uppgifter vi samlar in?
I skrift på Anställningsavtal
I skrift på kontoansökan

-Hur kan personer vars uppgifter vi samlat in få information om detta?
Personen kontaktar företagets personuppgiftsansvarige via mail , telefon eller per brev.
-Hur gör personer som inte längre vill att vi skall ha deras uppgifter?
Personer som vill kan nä r som helst å terkalla sitt samtycke. Vi kommer då inte lä ngre att behandla dessa
personuppgifter eller inhä mta nya, under fö rutsä ttning att det inte behö vs fö r att fullgö ra vå ra
skyldigheter enligt avtal eller lag.
Personen kontaktar då företagets personuppgiftsansvarige via telefon, mail eller per brev.
I vå rt kassaregister (Kassanova) tar vi bort uppgifter fö r referens, leverantö r, sä ljare eller anvä ndare via
registervå rdsrutinen och kommandot Ta bort.

-Hur skyddar vi informationen som vi samlar in?
Vå ra sä kerhetssystem ä r utvecklade med integritet i fokus och skyddar i mycket hö g grad mot intrå ng,
fö rstö ring samt andra fö rä ndringar som kan innebä ra en risk fö r integriteten. Antivirusprogram, trådlöst
nätverk med kryptering och datorer med uppdaterade program skyddar den information vi samlat in.
-Hur länge sparar vi personuppgifter?
-Uppgifter gällande personal sparas så länge personen är anställd i bolaget.
-Uppgifter gällande kunder sparas så länge kunden och företaget har en affärsmässig relation.
-Recept på våra kunders inköp sparas tills kunden begär att dessa skall tas bort. Dessa används ej i
marknadsföringssyfte utan används endast för att säkerställa att rätt produkt samt recept skall finnas
tillgängliga för kunden.
Denna integritetspolicy skapades 2018-05-01 av Jesper Blockström som är personuppgiftsansvarig hos
Ekerö Färg Tapet & Golv AB.
För att kontakta Jesper kan ni ringa 08-560 313 40, maila jesper.ekero@colorama.se eller skriva brev till
Jesper Blockström Ekerö Färg Tapet & Golv AB Box 39, 178 22 Ekerö.
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