Integritetspolicy kunder och leverantörer
Denna policy beskriver hur vi på Landskapsgruppen AB samlar in, använder och skyddar dina
personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?
Kunder
Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på bolag som vi har kundavtal med.
Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, yrkestitel.
Vi kan även behandla personuppgifter avseende företräde på bolag som är potentiella kunder.
Leverantörer
Vi behandlar personuppgifter avseende företrädare på leverantörsbolag som vi har eller avser att ingå
avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post,
adress, yrkestitel.
Vi samlar inte in mer information än vi behöver.

Vem är mottagaren av mina personuppgifter och hur förvaras dom?
De som mottar uppgifterna är huvudsakligen inköpare, relevanta projektledare, chefer och
ekonomiavdelning.
Landskapsgruppen ser alltid till att personuppgifterna enbart ges till en begränsad krets inom vår
verksamhet som verkligen behöver ha tillgång till dem i sitt arbete.
Landskapsgruppen har larmade lokaler och låsbara dokumentskåp. Vi anlitar en IT-leverantör för vår
arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter
behandlas säkert.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?
Personuppgifter får endast behandlas om vissa villkor är uppfyllda, till exempel om den person till
vilken personuppgifterna hänför sig, har givit sitt medgivande till behandlingen, om behandlingen är
nödvändig för utförandet av ett kontrakt som personen är part i, om behandlingen är nödvändig för att
Landskapsgruppen ska uppfylla en laglig skyldighet eller om Landskapsgruppens legitima intresse att
behandla personuppgifter uppväger individens intresse att inte få sina personuppgifter behandlade.

Hur kommer ni använda min information?
Kunder
För de fall när det finns ett befintligt kundavtal, behandlar Landskapsgruppen enbart personuppgifter
som är relevanta för kundförhållandet och som krävs för fullgörandet av avtalet. Personuppgifter så
som företrädares namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden
och i stort kunna administrera kundavtalet.
För de fall Landskapsgruppen behandlar personuppgifter avseende företrädare för potentiella kunder,
görs detta i syfte att ta kontakt med kunden för att administrera inbokade möten etc.
Leverantörer
Landskapsgruppen behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera inköpsavtal,
hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören som vi kan ha avseende de varor eller
tjänster som vi köper.

Hur länge kommer du ha min information?
Landskapsgruppen lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de
uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen har upphört.
Landskapsgruppen kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att relationen upphört, bland
annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan
tänkas riktas mot företaget och säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter som tex bokföring.

I dessa fall lagras relevanta personuppgifter i 10 år (rörande bokföring, beskattning och
preskriptionstider).

Med vilka delar ni min information med?
Landskapsgruppen kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man
(inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så).
Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet
med gällande lagstiftning.

Vad är mina rättigheter?
-

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan
begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera
uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon
annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller om det är tekniskt möjligt och det
gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Ta tillbaka samtycke: Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke kan du
återkalla ditt samtycke när som helst. Kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina
personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i
denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy
Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera denna policy och kommer i sådana fall att informera
om detta på lämpligt sätt.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina
rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
Ekonomiavdelningen
Landskapsgruppen AB
Torsgatan 5A
411 04 Göteborg
E-mail: ekonomi@landskapsgruppen.se

