Integritetspolicy
Vi på Ekman Bil & Båt AB värnar om din personliga integritet och vi strävar efter att skydda dina
personuppgifter på bästa sätt. Vi har tagit fram en integritetspolicy för att beskriva varför vi samlar in
information om dig, hur vi hanterar informationen, hur vi skyddar dina uppgifter och på vilket sätt du
kan kontakta oss. Ekman Bil & Båt AB, organisationsnummer 556564-8986, med adress Minos väg 17,
134 44 Gustavsberg är personuppgiftsansvarig enligt gälland dataskyddslagstiftning.
Personuppgifter får bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål”. Vi får
senare inte behandla dessa på ett sätt som inte är förenligt med dessa ändamål. Dessutom måste vi
som samlar in uppgifterna ha ett lagligt stöd för vår behandling, så kallad rättslig grund.
De uppgifter vi behandlar om dig är personnummer, för- och efternamn, adress, e-postadress,
telefonnummer, registreringsnummer, chassinummer, uppgifter om din köp- och servicehistorik. Vi
ser till att inte samla in mer information än vad som är nödvändigt.
Du som kund har rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personupgifter. Du har
dessutom i vissa fall rätt att ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade (dataportabilitet),
rättade eller raderade (bli glömd). Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi
behandlar om dig. Denna begäran skall lämnas skrifligt och vara undertecknad av dig.
Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. Vi kommer att radera dina uppgifter
så snart som vi enligt lag inte längre behöver spara dessa (tex bokföringslagen).
Vi kommer att i vissa fall dela dina personuppgifter hos oss till andra företag.
Till personuppgiftsbiträden tex IT-tjänster, leverantörer mm
Till självständigt personuppgiftansvariga tex Klarna, Postnord mm
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man om vi inte har ditt godkännnande att
göra det .
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lag uppmanas du att anmäla
det till oss genom att skicka ett meddelande till mail@ebb.se. Du kan även vända dig direkt till
Datainspektionen.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida. Cookies är små textfiler som lagras på din dator eller
mobilenhet.
Cookies är en vanlig webbteknik som används på det flesta webbplatser för att göra hemsidor mer
effektiva.
Vi använder cookies på vår hemsida för att förbättra våra tjänster. Cookies hjälper oss också att
samla in information om hur vår hemsida används och vilka sidor som besöks. Vi samlar in
informationen anonymt.

