Orgnr.: 556777-5100

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR

Bever Bygg AB bryr sig om din integritet. Vi kommer att behandla och använda dina data på ett
säkert sätt. Vi behandlar personliga eller affärsmässiga information endast för ändamålet för vilket
de tillhandahålls och i enlighet med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in från dig eller ditt företag och för vilka ändamål vi
använder den. Också kan du läsa i den här sekretesspolicy vad dina rättigheter är avseende denna
behandling. För frågor om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta info@beverbygg.com .

Om Bever Bygg AB

Verksamhet av Bever Bygg AB är nybyggnationer och renoveringar av hus, tjänster inom första
hjälpen och lungräddning och tjänster inom turismen.
Cynthia le Fèbre och Robert Zwetsloot ansvarar för uppgiftsskydd.

Personliga eller affärsmässiga uppgifter som vi bearbetar

Bever Bygg AB bearbetar din personliga eller affärsmässiga uppgifter genom att använda våra
tjänster och/eller eftersom du väljer att ge till oss. Nedan hittar du en lista över de personuppgifter
vi kan bearbeta:
Förnamn och efternamn eller företagsnamn
Kön
Födelsedatum
Personnummer
Organisationsnummer
Adressuppgifter
Telefonnummer
E-postadress
Positionsdata
Kontonummer
Om en eller flera av nämnda personliga eller affärsmässiga uppgifter är ej tillämpligt eller inte är
relevanta för tjänsten, kommer sedan dessa data inte att behandlas.

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi bearbetar

Våra tjänster har ingen avsikt att samla in information om besökare på webbplatsen som är yngre
än 16 år. Om inte de har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Men vi kan inte kontrollera
om en besökare är över 16 år. Vi uppmuntrar föräldrar att vara delaktiga i online verksamhet av
sina barn, så för att förhindra att data samlas in om barn utan föräldrarnas medgivande. Om du är
övertygad om att vi samlat in personlig information utan medgivande av minderårig, vänligen kontakta oss via info@beverbygg.com, då vi kommer att ta bort denna information.

Bever Bygg AB behandlar din personliga eller affärsmässiga uppgifter för
följande ändamål
Uppfylla din betalning
För att kunna ringa eller maila om detta är nödvändigt för att utföra våra tjänster
För att kunna leverera varor och tjänster till dig
Bever Bygg AB hanterar också personliga eller affärsmässiga uppgifter om vi är skyldiga att göra,
till exempel uppgifter som vi behöver för vår skattedeklaration eller ROT/RUT avdraget eller
andra skyldigheter av en offentlig myndighet.

Automatiserat beslutsfattande

Bever Bygg AB tar inte beslut om frågor på grundval av automatiserad behandling (betydande) kan
ha en inverkan på människor och företag.

Hur länge vi hålla personliga eller affärsmässiga uppgifter

Bever Bygg AB förvara dina personliga eller affärsmässiga uppgifter inte längre än är absolut
nödvändigt för att uppnå de mål för vilka din information samlas. Vi tillämpar en period av 7 år med
undantag för de delar där regeringen har antagit en längre sikt.

Dela personlig information med tredje part

Bever Bygg AB ge uppgifter till tredje part endast om detta är nödvändigt för genomförandet av
vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Cookies eller liknande tekniker Bever
Bygg AB använder inte cookies eller liknande tekniker.

Se, ändra eller ta bort data

Du har rätt till din personer-och/eller företagsinformation, rätta eller radera dem. Dessutom har
du rätt till dra tillbaka tillstånd för databehandlingen eller protestera mot behandlingen av din
personer och företag/information vid Bever Bygg AB och har du rätt till uppgiftsportabilitet. Det
betyder att du kan skicka en begäran för att skicka personligt och/eller affärsdata vi har av dig på
datafil till dig eller en annan organisation. Du kan begära för inspektion, korrigering, borttagning,
överföring av dina personuppgifter och/eller företagsuppgifter eller begäran att dra tillbaka ditt
samtycke eller invändning om behandling av dina personuppgifter och företagsuppgifter skicka till
info@beverbygg.com.
För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig, ber vi dig att skicka en kopia av din
ID-handling och/eller en kopia av registrering hos Bolagsverket med begäran. Göra din bild, MRZ
(maskin läsbar zon, remsan med nummer längst ned i passet) och passnummer svart. Detta för att
skydda din integritet. Vi svarar så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor, på din begäran. Bever
Bygg AB vill också påpeka att du har möjlighet att klaga till den nationella tillsynsmyndigheten.

Hur vi skyddar personlig och/eller företagsuppgifter

Bever Bygg AB tar skyddet av dina data på allvar och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskade utlämnande och otillåten modifiering. Kontakta info@
beverbygg.com om du har intrycket att dina data inte är ordentligt säkrade eller det finns tecken på
missbruk.

Ändringar

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy. Därför rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn regelbundet.

Kontaktuppgifter

När du vill kontakta Bever Bygg AB, kan du nå oss på följande sätt:
Flygplatsvägen 11
683 93 Råda
556777-5100
+ 46 (0) 702255132
info@beverbygg.com
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Gatunamn och hus nummer:
Postnummer och plats:
Organisationsnummer:
Telefon nummer:
E-postadress:

