
DATASKYDDSPOLICY

Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur Lets Design behandlar dina
personuppgifter.

Lets Design är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet
med dataskyddspolicyn. Lets Design kommer enbart att behandla dina personuppgifter i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”).

Behandling av personuppgifter

Lets Design behandlar personuppgifter baserat på någon av följande rättsliga grunder.

i. Om det föreligger samtycke till personuppgiftsbehandlingen.

ii. Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, eller för att
vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. 

iii. Om det krävs för att Lets Design ska kunna uppfylla sina rättsliga förpliktelser, till
exempel att skicka information till Skatteverket.

iv. Om  behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning, till exempel vid viss
marknadsföring.

Insamling av personuppgifter

Lets Design behandlar följande typer av personuppgifter.

a) Personuppgifter hänförliga till kunder eller – om kunden är ett företag eller en
organisation – till företrädare, kontaktpersoner och anställda. Uppgifter som kan
samlas in och behandlas är namn, e-postadress, adress, telefonnummer,
personnummer, arbetsgivare och andra uppgifter som behövs för utförandet av vårt
uppdrag.

b) Personuppgifter hänförliga till underentreprenörer och andra affärskontakter, så som
namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer, arbetsgivare och andra
uppgifter som behövs eller lämnas för utförandet av vårt uppdrag.

c) Personuppgifter hänförliga till kandidater som söker en tjänst hos Lets Design.
Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, e-postadress, adress,
telefonnummer, personnummer, arbetslivserfarenhet och andra uppgifter som den
arbetssökande väljer att lämna i sin ansökan.

d) Personuppgifter hänförliga till fysiska personer som kontaktar Lets Design via e-post
eller telefon. Uppgifter som kan samlas in och behandlas är namn, telefonnummer, e-
postadress och andra personuppgifter som krävs för att kunna assistera personen
ifråga. 

e) Personuppgifter från tredje parter så som samarbetspartners och myndigheter samt
andra som Lets Design kommer i kontakt med genom utförandet av uppdrag.

f) Personuppgifter hänförliga till marknadsförings- försäljnings- och statistiksyfte för att
utveckla eller granska verksamheten. 
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Lets Design kan komma att samla in personuppgifter från tredje part, exempelvis
samarbetspartners och myndigheter samt offentliga register för utförandet av uppdrag.

Förvaring av personuppgifter

Lets Design behandlar endast personuppgifter så länge som det krävs för att kunna uppfylla
sina åtaganden gentemot dig, och så länge som det krävs för att uppfylla lagstadgade syften. 

Förvarade personuppgifter skyddas genom såväl adekvata tekniska som organisatoriska
säkerhetsåtgärder. 

Registrerades rättigheter

 Information: Du har rätt att få tillgång till information när dina personuppgifter
behandlas. Informationen ska lämnas både när uppgifterna samlas in och när du annars
begär det.

 Marknadsföringskommunikation: Du har rätt att när som helst avstå från att ta emot
nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation från Lets Design.

 Registerutdrag: Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Lets Design behandlar om
dig, och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom att begära ett registerutdrag.

 Rättelse: Du har rätt att vända dig till Lets Design för att få felaktiga uppgifter rättade.
Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som
s a k n a s o c h s o m ä r r e l e v a n t a m e d h ä n s y n t i l l ä n d a m å l e t m e d
perosnuppgiftsbehandlingen. 

 Begränsning: Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter
begränsas, vilket innebär att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får
behandlas för vissa avgränsade syften. 

 Radering: Du har rätt att motsätta dig personuppgiftsbehandlingen och be att
uppgifterna om dig raderas. Det finns dock vissa undantag från rätten till radering, till
exempel om behandlingen sker i skattesyfte eller bokföringssyfte.

 Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att begära överflyttning av dina
personuppgifter till en annan leverantör. 

Ändringar i dataskyddspolicyn

Lets Design förbehåller sig rätten att göra ändringar dataskyddspolicyn. Samtliga ändringar
kommer att offentliggöras på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller önskar få mer information om Lets Designs personuppgiftsbehandling
är du välkommen att kontakta oss på:

Lets Design
Ramneå 120
880 41 Edsele
Telefonnummer: 070-22 33 711
E-post: lena@letsdesign.se
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