
 

 
GRANFLO BYGG AB - VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER  
 
Det vi vill nämna först är att vi värdesätter din kontakt med oss. Med vår integritetspolicy vill vi förklara hur vi 
hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter avseende skydd av personuppgifter. 
Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till 
en fysisk person. 
 
Vår integritetspolicy riktar sig till våra affärskontakter, jobbsökande, leverantörer och affärspartners samt alla 
andra besökare på vår webbplats. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om personers identitet 
eller som kan härledas till en fysisk person.  

Vi sätter mycket stort värde på det förtroende som finns för oss. Vi vill fortsätt att värna om det i våra kommande 
och etablerade kontakter. Vår ambition är att du ska känna dig helt trygg i dina kontakter med oss, helt oberoende 
av vilken anledning kontakten görs. 

Insamling av personuppgifter 
 
Granflo Bygg AB samlar endast in personuppgifter som har ett relevant ändamål och för att vi ska kunna 
tillhandahålla produkter samt tjänster och i övrigt kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kontakter. 
 
I korthet så ser vi till att:  

• alla personuppgifter lagras säkert.  

• personuppgifter överförs inte land utanför EU/EES. 

• raderar alla personuppgifter enligt fastställda rutiner.  

• Inte använda information till något annat än till vårt syfte.  

• med kontinuitet se över vår integritetspolicy.  

• inte sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut 
eller stöd av lag.  

 
Vilka rättigheter finns för dig som person? 

Som person har du ett flertal rättigheter när det gäller integritetsskydd. Nedan ger vi dig en sammanfattning över 
dina rättigheter.  
Du har rätt till:  

• Ett registerutdrag – en bekräftelse på och information om vilka personuppgifter som behandlas.  

• Rättelse – att få felaktiga uppgifter rättade. 

• Radering – att få vissa uppgifter borttagna.  

• Invändning – invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för 
direktmarknadsföring. 

 
Besök på vår hemsida  

 

• När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med en så kallad Cookie. En cookie är en liten 
textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt 
besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Cookien 
placeras i din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi 
använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen.   

 
Hur kontaktar du oss? 
 
Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva 
dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@granflobygg.se  
 
Ändringar i denna integritetspolicy 
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras. 
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