INTEGRITETSPOLICY
1. Allmänt
Den här integritetspolicyn beskriver hur Allessa AB (”Spira of Sweden”) samlar in,
använder, lagrar och delar personuppgifter.
2. Personuppgiftsansvarig
Spira of Sweden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.
3. Personuppgifter som samlas in
Spira of Sweden kan komma att samla in olika typer av personuppgifter, såsom:
Identifieringsuppgifter: personnummer och namn.
Kontaktuppgifter: telefonnummer, postadress och e-postadress.
Uppgifter som du lämnar till oss: Uppgifter som lämnas av dig vid besök på vår
hemsida, beställning och köp av våra produkter, kontakter med vår kundtjänst m m.
Personuppgifter från tredje part: Publika eller andra externt tillgängliga källor såsom
register som förs av myndigheter (tex folkbokföringsregister, skatteverket,
bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter), register som förs av
kreditupplysningsföretag.
4. Ändamålen med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen m m
Spira of Sweden behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål,
nämligen om behandlingen är nödvändig för att:
- fullgöra ett avtal med dig.
- fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Spira of Sweden.
- hantera kundserviceärenden.
- marknadsföra våra produkter.
- förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
mot företaget.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av uppdrags utförande, för
att förebygga brott, för att marknadsföra vårt företag och våra produkter eller på
grund av rättsliga förpliktelser.
Lagringstid: Personuppgifterna sparas under så lång tid som är nödvändig med
hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt
lagstadgade lagringstider och rättsliga förpliktelser.
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5. Skyddsåtgärder
Spira of Sweden kommer att efter bästa förmåga vidta de lämpliga legala, tekniska
och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att säkerställa en säkerhetsnivå,
ägnad att förhindra att personuppgifter manipuleras, går förlorade, förstörs eller att
obehöriga får tillgång till dem.
6. Var personuppgifterna behandlas
I vissa fall kan överföring av personuppgifter ske till s.k. tredjeländer (länder utanför
EU/EES). Sådana överföringar kan göras om EU-kommissionen har funnit att det
finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet eller att andra lämpliga
skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel att standardavtalsklausuler (EU:s
modellklausuler) som godkänts av EU-kommissionen används eller om kund ger sitt
samtycke.
Spira of Sweden kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag som anlitas för
leveranser, betallösningar, IT-system, distribution m m. Spira of Sweden ingår
personuppgiftsbiträdesavtal med dessa företag.
Spira of Sweden får dela personuppgifter med andra, till exempel myndigheter och
företag, i och för utförande av kunduppdrag och uppfyllande av avtal, eller på grund
av lag.
7. Den registrerads rättigheter
Du har rätt att:
- ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig.
- begära att dina personuppgifter ändras om uppgifterna är felaktiga.
- begära att dina personuppgifter raderas eller behandlingen av dina personuppgifter
begränsas. Om sådan begäran görs, har Spira of Sweden rätt att fortsätta
behandlingen om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse
eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan
personuppgiftsansvarig (s k dataportering).
Om du anser att Spira of Sweden hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt
kan du lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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8. Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter
Spira of Sweden
Bryggaregatan 8, 1 tr
508 38 Borås
Telefon: 033-228420
E-post: spira@spiraofsweden.se
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