
Integritetspolicy 

Allmänt 

Denna integritetspolicy beskriver hur Miljöassistans Norden AB behandlar, lagrar och hanterar 

personuppgifter. Miljöassistans Norden AB, org.nr. 556617-5229 finns på adressen Växthusvägen 1,            

281 51 Hässleholm. 

Varför samlar vi in personuppgifter 

Syftet med personuppgifterna vi har samlat in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har 

gentemot våra kunder. 

Så skyddar Miljöassistans Norden AB dina uppgifter 

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. 

Åtkomstsystem krävs på de datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. För närvarande är 

det endast en person på företaget som har tillgång till personuppgifter. De personuppgifter som finns 

på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta utrymmen. 

Så samlar vi in dina personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter för att ge en god service, fullfölja avtal, hantera beställningar och sköta 

vår bokföring. 

Personuppgifter som vi hanterar 

De insamlade personuppgifterna utgörs av företag, ev namn på kontaktperson, adress, mailadress, 

telefonnummer och bankuppgifter. 

Det här använder vi dina uppgifter till 

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller 

myndighetsbeslut (t ex bokföringslagen). Denna insamling av dina personuppgifter är en rättslig 

förpliktelse och krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras 

och vi tvingas därför neka dig köpet. 

Vi använder också uppgifterna för att ca 2 ggr om året skicka ut vårt nyhetsbrev MiljöassistansNytt. 

Möjlighet att avanmäla sig från kommande utskick finns alltid. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Dina personuppgifter lagras i vårt datasystem endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra 

våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi sparar aldrig dina 

personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Dina personuppgifter används enbart av Miljöassistans Norden AB. Vi lämnar inte ut dina 

personuppgifter till andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller 

myndighetsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för 

marknadsföringsändamål. 

 



 

Cookies 

Miljöassistans Norden AB:s webplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att 

underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att 

förbättra upplevelsen för användaren.  

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du 

installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, 

Firefox och Safari och finns tillgängligt här https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Dina rättigheter 

Som registrerad hos Miljöassistans Norden AB har du följande rättigheter: 

- Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig. 

- Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig. 

- Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar:  

• Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för. 

• Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt. 

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla 

uppgifterna. 

Kontakt 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller vill komma i kontakt med Miljöassistans Norden AB 

med anledning av företagets behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att 

kontakta Miljöassistans Norden AB på telefon 0451 – 599 80, via mail post@miljoassistans.se eller 

genom att skicka brev till Miljöassistans Norden AB, Växthusvägen 1, 281 51 Hässleholm. 
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