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VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET 
 
På Gusten Persson Måleri är det viktigt att du känner dig trygg hos oss som 
kund. Därför informerar vi om hur vi behandlar och sparar dina 
personuppgifter samt i vilket syftet.  
 
Vår policy utgår från gällande dataskyddsförordningen (GDPR) och ger dig 
information om hur vi behandlar och sparar dina personuppgifter, om vilka 
parter som tar del av dina uppgifter under vilka förutsättningar och vilka 
rättigheter du har att tillvara ta dina personuppgifter.   
 
PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR 
 
Gusten Persson Måleri behandlar personuppgifter för att kunna hantera våra 
kundrelationer och bedriva verksamhet. Vi får tillgång till dina personuppgifter 
genom att du själv lämnar dem när du kontaktar oss via vår webbplats, vid 
offertförfrågningar, när du anlitar oss som målerifirma, vid samarbetsavtal, 
nyhetsbrev och olika aktiviteter inom markandsföringsområdet i egenskap 
som användare, eller företrädare för kund, leverantör eller liknande. 
Personuppgifter som vi till exempel behandlar är namn, telefonnummer, 
adress och mejladress. Vi kan även få tillgång till dina uppgifter via offentliga 
register och sociala medier. 
 
PERSONUPPGIFTER VI KAN DELA VIDARE 
 
Om Gusten Persson Måleri har stöd ifrån dig eller där du lämnat samtycke till 
oss kan vi låta underleverantörer eller annan part såsom exempelvis vår 
bokföringsbyrå att ta del av vissa personuppgifter i syftet att utföra de 
åtgärder som uppdraget kräver.  
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GALLRINGSRUTIN AV PERSONUPPGIFTER  
 
Vi hanterar bara personuppgifter som kunder, leverantörer, medarbetare och 
intressenter erhåller oss tillsammans med sitt medgivande. Vi har en 
gallringsrutin för att säkerställa att uppgifter som inte längre används eller är 
nödvändiga för ändamålet tas bort. Så länge du är en aktiv kund eller har ett 
ärende hos oss så sparas dina uppgifter.  Inaktiva kunder och användare 
raderas alltid efter 2 år. Om du slutar hos en leverantör eller kund till oss ser vi 
till att uppdatera den informationen så fort vi fått den tillhanda.  
 
Om du inte längre vill ta emot mejl från oss alternativt vill att vi raderar eller 
uppdaterar dina kontaktuppgifter vänligen kontakta oss enligt nedan 
kontaktuppgifter längst ned i dokumentet.  
 
 
DIN RÄTTIGHET ATT UPPDATERA ELLER RADERA UPPGIFTER 
 
Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet 
och vad lagen kräver. Du kan även begära att behandling av dina 
personuppgifter begränsas och vi gör en bedömning därefter på hur vi bäst 
kan tillmötesgå din begäran. Du kan även kräva att vi ger dig en kopia på vilka 
personuppgifter vi behandlar.  
 
SÄKERHET VID BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
 
Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt. Vi vidtar både tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att upprätthålla lämplig säkerhet. Utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv arbetar vi med behörighetskontroll i våra system 
för att undvika obehöriga intrång. Tekniskt sätt har vi brandväggar, back-up 
rutiner, lösenordskyddande trådlösa nätverk, virusskydd.  

 
KONTAKTUPPGIFTER TILL GUSTEN PERSSON MÅLERI 
 
Personuppgiftsansvarig: Gusten Persson Måleri 
 
Adress: Olivecronas väg 18, 113 61 Stockholm 
 
E-post: kontakt@gustenpersson.se  
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