Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter
Vi på Värmdö Motorteknik AB, 556678-8849, värnar om din personliga integritet och säkerhet.
Du ska alltid känna dig trygg i att dina uppgifter enbart används i syfte att leverera en bra tjänst
och/eller vara. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).
Genom att ingå köp/avtal med Värmdö Motorteknik så godkänner du nedan policy samt så
samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.
Vår policy
Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och
varor. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part,
exempelvis köpeavtal, serviceavtal och garantiåtaganden på köpta tjänster och varor.
• Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
• Vi informerar om vilka uppgifter vi registrerar och när vi samlar in personuppgifter.
• Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra
förpliktelser gentemot dig.
• Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident
skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.
Insamling av uppgifter
• Uppgifter du uppger
I samband med kontakt med Värmdö Motorteknik så kan du som kund behöva uppge information
för att vi ska kunna leverera rätt tjänst eller vara. Det kan vara information om köptillfälle, typ av
motor eller annan reservdel samt personlig information. Exempel på personlig information är
namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, gatuadress, postnummer, ort, land,
registreringsnummer eller serienummer på motor, drev och sköld som kan kopplas mot en fysisk
person.
• Insamling av uppgifter
De personuppgifter som vi hanterar är kopplade mot de varor och tjänster som Värmdö
Motorteknik har eller ingått avtal om att leverera till dig som kund. Vi lagrar personuppgifter vid
köp av varor eller tjänster där det finns en anledning att uppgifterna sparas. Exempel på detta är
garantiåtagande på vara eller utfört arbete samt de uppgifter vi är skyldiga att spara för att
försäkra oss om att lagkrav följs s.k. rättslig förpliktelse. Värmdö Motorteknik samlar inte aktivt
in personuppgifter för kundbearbetning eller annan marknadsföring. Vi använder oss heller inte
av webbaserade analysverktyg för att kartlägga köpbeteenden eller samla information för riktad
marknadsföring av våra varor och tjänster.
Uppgifternas ändamål
Av denna anledning behandlar vi uppgifterna.
Hantera kundservice och garantiåtaganden
Ha möjlighet att ge löpande service och information angående de varor och tjänster du köpt av

oss.
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster och tillhandahålla support.
För att försäkra oss om att lagkrav följs, såsom bokföringslagen (rättslig förpliktelse)
Förmedling av personuppgifter
Vi kommer inte att dela, sälja eller överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver
vad som anges i denna integritetspolicy, såvida vi inte är skyldiga att göra detta till följd av
rättslig skyldighet eller ett medgivande från dig. Vid misstanke om brott kan dina uppgifter
förmedlas vidare till myndigheter.
Personuppgiftsbiträden kan få behandla uppgifter åt oss i det ändamål som är avsett.
Om hela eller delar av Företagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan
dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och
lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Lagring och gallring av personuppgifter
Om du ingår köp/avtal med Värmdö Motorteknik AB lämnar du dina uppgifter till oss som kund.
Då sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra
eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig. Du kan när som helst be oss ta bort dina
uppgifter. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande
personuppgiftslagstiftning.
Dina rättigheter
___________________________________________________________________________
• Utdrag, korrigering och radering
Du har rätt att begära ut dina personuppgifter kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och
regler. Du kan begära rättning och även radering av uppgifter i vad som anges i tillämplig lag.
• Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du
återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt
samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
• Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna
lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna
överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
Personuppgiftsansvar
Värmdö Motorteknik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
enligt denna integritetspolicy.
Frågor och synpunkter
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kontaktar du Värmdö Motorteknik AB via
telefon 08-570 344 00 eller mail vmt@telia.com.

