Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft som skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt deras skydd av personuppgifter. Min Datorsupport Sverige AB:s medarbetare och konsulter
värnar om att skydda de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
Min Datorsupport Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med att
ett uppdrag förbereds, utförs och i övrigt administreras. En personuppgift är varje uppgift som ensamt eller i
kombination med andra uppgifter avser att identifiera eller identifierar en fysisk person. Personuppgifter så som
namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress behandlas när det är nödvändigt. Vi behandlar
personuppgifter för att utföra och administrera uppdraget och för redovisnings- och faktureringsändamål. Du är
inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi inte fullgöra vårt uppdrag. Uppgifterna
behandlas på grundval av GDPR artikel 6 b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående förutom när (i) det finns en särskild överenskommelse mellan
IT-konsulten och dig om att så ska ske, (ii) ett utomstående personuppgiftsbiträde utför ett uppdrag för vår räkning,
eller (iii) det är en lagstadgad skyldighet eller när det i övrigt är nödvändigt för att efterkomma ett beslut av
myndighet eller domstol. För att erhålla rutavdrag kommer personuppgifter så som ditt personnummer att lämnas
till Skatteverket. Det förekommer att vi arbetar med personuppgiftsbiträden så som bolag som mottar samtal för
vår räkning och således erhåller namn och kontaktuppgifter samt bolag som upprättar fakturor. När vi samarbetar
med ett personuppgiftsbiträde finns ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättat.
Vi raderar personuppgifter när vårt uppdrag avslutats eller efter den längre tid som lagen kräver. Exempelvis
kommer kundens namn och adress finnas kvar på fakturor som sparas i enlighet med bokföringslagens regler.
Du har rätt att begära ett kostnadsfritt registerutdrag där det framgår om vi behandlar personuppgifter om dig och
i förekommande fall vilka personuppgifter och på vilket sätt. Om du upptäcker att personuppgifter om dig inte
stämmer ber vi dig kontakta oss så rättar vi dina personuppgifter utan dröjsmål. Vi rättar även felaktiga uppgifter
på eget initiativ. Vidare kan du begära att vi raderar personuppgifter om dig, ”rätten att bli bortglömd”. Du har
rätt att invända mot hur vi behandlar personuppgifter om dig samt begära att vi begränsar behandlingen av
personuppgifter om dig. Du kan begära att vi överför personuppgifter om dig till tredje part som du anvisar.
I dagsläget finns ingen avsikt att överföra personuppgifter till tredje land. Om uppgifter överförs till tredje land
krävs lagstöd enligt dataskyddsförordningen artikel 44-50.
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar personuppgifter kan du överlämna ett klagomål till den svenska
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen (www.datainspektionen.se), eller till tillsynsmyndigheten i det land där du
bor eller arbetar.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår hemsida, www.mindatorsupport.se. Du kan också
kontakta oss på kontakt@mindatorsupport.se eller adressen nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig:
Min Datorsupport Sverige AB, org. 559041-6276
Postadress: Strandbergsgatan 61 (3tr), 112 51 Stockholm
Mailadress: kontakt@mindatorsupport.se
Telefonnummer: 08-400 117 26
Webbadress: www.mindatorsupport.se

