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Tid för sparandet av personuppgifter 
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra 

de ändamål till vilka de används. Algotronics Ab kan spara uppgifterna längre om det behövs för att 

följa lagkrav eller för att bevaka Algotronics Ab:s rättsliga intressen. 

Skydd av personuppgifter 
Algotronics Ab har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter 

mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Personuppgifter sparas i databaser eller tabeller som är skyddad på ett sådant sätt att utomstående 

inte har tillgång till dem.  Endast de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter har 

tillgång till dem genom användarnamn och lösenord. 

Dina rättigheter 
Algotronics Ab ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Algotronics Ab kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller 

komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Om du inte vill att Algotronics Ab behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller 

meddelanden kan du när som helst skriftligen anmäla detta till Algotronics Ab. När Algotronics Ab 



har mottagit din anmälan kommer Algotronics Ab att upphöra med att behandla dina 

personuppgifter för detta ändamål. 

Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt 

erhålla ett registerutdrag från Algotronics Ab om vilka personuppgifter som finns registrerade om 

dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas 

ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om 

personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna 

kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att 

i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges ovan. 

Begäran om att kontrollera, korrigera eller radera uppgifterna skickas i skriftligt format med 

underskrift till den person som svarar för registerärenden. 

Utlämnande av personuppgifter till länder ytterom EU/ETA 
Algotronics Ab lämnar inte ut personuppgifter till länder ytterom EU/ETA. 

Förändringar i dataskyddsbeskrivningen 
Algotronics Ab har rätt att när som helst ändra denna dataskyddsbeskrivning. 

 

Register som innehåller personuppgifter 
För tillfället saknar Algotronics Ab personregister. 

 

Bromarv 1.3.2019 

Algotronics Ab 


