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GDPR Policy för hantering av personuppgifter inom ANMAQ 18-05-21
GDPR: det är fyra bokstäver som står för General Data Protection Regulation.
Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 25 maj 2018.
Dina personuppgifter
ANMAQ avser med denna policy att beskriva för dig hur företaget samlar in, använder, visar och
lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.
ANMAQ utför all hantering av personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och EUs
integritetslagstiftning GDPR.
Personuppgiftsansvar
Anders Malmqvist, ANMAQ, är ansvarig för behandlingen av alla berörda personuppgifter.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om detta kan du kontakta Anders Malmqvist via e-postadressen
anders.malmqvist@anmaq.com.
Insamling av personuppgifter
Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer.
Hur ANMAQ hanterar personuppgifter
ANMAQ har ett fåtal Excelfiler med kontaktuppgifter till kunder och även kunder upplagda som
kontakter i Outlook. ANMAQ registrerar endast namn på kontaktperson inklusive e-postadress.
Personnummer registreras inte.
Hantering och lagring av personuppgifter
ANMAQ behandlar dina personuppgifter lagenligt.
Utskick, hantering, publicering och lagring
ANMAQ gör då och då e-postutskick till företagets kunder.
Lagringstider
ANMAQ sparar kontaktuppgifter till kunder så länge som kunden kan antas ha intresse av ANMAQ:s
utbud.
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Utlämning av personuppgifter
Dina rättigheter
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att ANMAQ ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
utförs utan samtycke.
Återkallelse av samtycke
Om du önskar att kontaktuppgifter till dig tas bort från Excellista och Outlook-kontakter kan du bara
höra av dig till Anders Malmqvist så tas uppgifterna bort så snart det låter sig göras.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd
av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar
ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå
finnas kvar hos ANMAQ för andra ändamål.
Rätt att få information om vilka personuppgifter ANMAQ har sparade om dig
Den information som ANMAQ har sparad gällande kundkontakter utgörs av kontaktperson, adress,
e-postadress och i vissa fall telefonnummer. Vill du veta vad som finns registrerat gällande dig själv
kan du bara höra av dig till Anders Malmqvist så får du besked så snart det låter sig göras.
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