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Denna integritetspolicy gäller för Mitab Produktion AB med dotterbolag och de varumärke som marknadsförs och kommuniceras därigenom. 

INTEGRITETSPOLICY 

 

Vem ansvarar 

Mitab Produktion AB (Org.nr. 556312-1911 med dotterbolag) står som ansvariga för att 

behandlingen av dina personuppgifter följer gällande dataskyddslagstiftning (inkl. EUs 

dataskyddsförordning 2016/679 och dataskyddslagen 2018:218). 

 

Har du frågor 

Mitab Produktion AB  

Box 426, 573 25 Tranås, telefon 0140-53000, e-post info@mitab.se 

 

Vad samlar vi in 

Vi samlar in uppgifter vi behöver för att fullgöra våra åtagande mot dig som kund, besökare 

eller intressent till oss, exempelvis när du ber om en offert, beställer produkter, ansöker om 

anställning, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller något event eller om du frivilligt fyller i 

undersökningar, kontaktformulär eller kontaktar vår kundtjänst. 

Uppgifter vi samlar in kan variera beroende på karaktären av vår interaktion med dig. Det 

kan handla om t.ex. namn, befattning, kontaktinformation, ansökningshandlingar såsom 

personliga brev och CV, bolagsinformation såsom VAT-nr, adresser och betalningsuppgifter 

samt historik och övrig information om vår interaktion som krävs för att säkerställa en 

långsiktig kvalitet i kommunikationen med dig. 

Vi samlar in uppgifter via hemsida, social media, e-postkontakter, telefonkontakter och andra 

event när du besöker eller har kontakt med oss, t.ex. mässor. 

 

Varför samlar vi in 

Vi samlar in uppgifter för att med laglig grund kunna fullgöra avtal och 

affärsöverenskommelser, för att kunna förse dig med information som vi bedömer 

(intresseavvägning) är rimlig och ändamålsenlig i förhållande till den roll vi bär gentemot dig. 

Det kan t.ex. vara för att kunna lämna information om beställningar, produkter och priser 

som vi bedömer har relevans för dig. Vissa uppgifter kommer vi att be dig samtycka till att 

lämna, t.ex. för nyhetsbrevsprenumeration. 

 

Samtycke och Begäran om frånträdande 

Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har registrerade för dig. 

Du kan också när som helst frånsäga dig eller begära att t.ex. inte få ett nyhetsbrev eller att 

vissa uppgifter om dig ska strykas. Vi kommer då att tillmötesgå detta i den utsträckning som 

går i förhållande till de lagkrav som kan ställas på oss av myndigheter. 
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Hur använder vi dina uppgifter 

Vi lämnar inte ut eller säljer personuppgifter till tredje part. I vissa fall kan uppgifter lämnas ut 

till en part som agerar personuppgiftsbiträde och som agerar på uppdrag av oss för att utföra 

tjänster för oss. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi är 

därför mycket försiktiga i de fall personuppgifter ska användas av en leverantör till oss och 

leverantören har inte rätt att lagra eller använda uppgifter i andra sammanhang än de vi givet 

uppdrag till. Det är viktigt att du noterar att vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter för 

att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och att vi kan behöva lämna över dessa till relevanta 

myndigheter när det krävs enligt lag. 

 

Hur vi skyddar dina uppgifter 

Vi arbetar löpande med säkerhet kring information och register för att skydda dina uppgifter. 

Vi följer den tekniska utvecklingen för att på bästa sätt skydda dina uppgifter från intrång och 

stöld. 

 

Vi sparar uppgifterna 

Vi sparar bara dina uppgifter så länge de är relevanta för oss och vår interaktion med dig. 

Inga uppgifter sparas längre än vad lagen tillåter. Lagen ställer också krav som ger oss 

anledning av spara uppgifter. Dessa krav varierar i tid och omfattning och vår ambition är att 

inte spara några uppgifter som inte längre är relevanta. 

 

Dina rättigheter 

Du har som tidigare beskrivits rätt att få tillgång till de uppgifter vi har sparade om dig. Du får 

såklart reda på vilka uppgifter vi har sparade, varför vi har sparat dom och när och varifrån 

de har sparats. Alla uppgifter som är felaktiga har du självklart rätt att få rättade. Du har även 

rätt att få vissa uppgifter raderade eller begränsa vår användning av dom. Du kan återkalla 

samtycken du har gjort och du kan i vissa fall få utdrag av de uppgifter vi har registrerade. 

För att kunna få tillgång till dina personuppgifter behöver du oavsett på vilket sätt du 

kontaktar oss kunna identifiera dig så att vi vet att vi lämnar ut uppgifter till rätt person. 

 

Ändringar i policyn 

Det är viktigt att du känner till att villkoren i den här policyn kan komma att ändras med tiden. 

Integritetspolicyn finns att nå via vår hemsida och kan också efterfrågas via våra övriga 

kontaktmedel. 
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