
Integritetspolicyn	  uppdaterades	  senast	  2018-‐05-‐24	  

Integritetspolicy	  för	  Palmkvist	  Måleri	   	  
	  
Vi på Palmkvist Måleri värnar om din personliga integritet och strävar efter en hög nivå av 
dataskydd. Vi har tagit fram en integritetspolicy för att förklara hur vi behandlar dina uppgifter 
och personliga information.  
 
I samband med användandet av vår webbplats godkänner du behandling av personuppgifter i 
enlighet med detta dokument.  
 
Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter 
som gäller lagring av dina uppgifter så är du välkommen att kontakta oss på: 
andreas@palmkvistmaleri.se.  
 
Palmkvist Måleri AB, organisationsnummer 556665-3944, Södertorpsvägen 98, 215 67 
Malmö är personuppgiftsansvarig för data som behandlas via denna webbplats 
(https://www.palmkvistmaleri.se).  
 
Vad är en personuppgift? 
 
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. 
Krypterade uppgifter och elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer räknas som 
personuppgift om den är kopplad till en fysisk person. Behandling är det som sker med 
personuppgifterna oavsett om det utförs automatiserat eller inte. Handlingar kan exempelvis 
vara registrering, insamling, lagring, bearbetning, överföring eller radering.  
 
Vilka personuppgifter samlar vi in som rör dig? 
 
Ändamål – Cookies, för att anpassa marknadsföring och upplevelse 
Behandling – Google Analytics och liknande analysverktyg för att mäta trafik och 
användarbeteende.  
Kategorier – Textfiler 
 
Vi samlar in cookies för att kunna anpassa vår onlinemarknadsföring och förbättra din 
upplevelse på vår webbsida. Genom att besöka vår hemsida samtycker du till vår insamling 
och hantering av cookies. Vill du inte att vi samlar in cookies så kan du göra ett aktivt val i din 
webbläsare som begränsar detta.  
 
Ändamål – Formulär, för att kunna samtala, svara på frågor (kundservice) samt sälja våra 
tjänster 
Behandling – Kommunikation och svar vid frågor angående våra tjänster och 
affärsverksamhet. Identifiering av kontaktuppgifter och behov av våra tjänster.  
Kategorier – Namn, kontaktuppgifter samt uppgifter rörande offertförfrågan 
 
Vi samlar in information som du aktivt väljer att fylla i på vår webbsida på något av våra 
formulär. Detta gör vi för att kunna tillgodose er med vidare information eller på annat sätt 
bistå dig med våra tjänster.  
 
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Vi sparar 
heller inte uppgifter som inte behövs för ovan nämnda syften.  
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Skydd av dina personuppgifter 
 
Våra säkerhetsrutiner och skydd är framtagna för att säkra och hantera dina personuppgifter. 
Tillgång till personuppgifter är begränsade och förebyggande insatser mot dataintrång är 
genomförda. 
 
 
Vilka är dina rättigheter? 
 
Du har alltid rätt att få ett registerutdrag på din person. Du kan därför begära att få ut vilka 
personuppgifter som vi behandlar om just dig. Du kan dessutom begära att få dessa uppgifter 
ändrade eller borttagna.   
 
 


