Integritetspolicy
Inköpscentrum respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina
personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka
personuppgifter vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina personuppgifter som om de
vore våra egna.
I denna policy för behandling av personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket
syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan
kontakta oss.
Vem är personuppgiftsansvarig?
Inköparna i Sverige AB (”Vi”, ”Vårt”, ”Oss”)
Org. nummer: 556966-5002
Fannys Väg 5
131 54 NACKA
Tel: 08-668 69 96
E-post: kundtjanst@inkopscentrum.se
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter:
1. Namn, (för-och efternamn),
2. Telefonnummer till antingen privat eller företagstelefon,
3. Mejladress, och
4. Adress till det företag vilket du är kontaktperson för.
Ändamål med behandling av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. Att kontakta dig i syfte att förmedla ett kostnadsfritt ramavtal med våra leverantörer;
2. Att vid bekräftelse av ditt intresse av ramavtal förmedla dina personuppgifter till önskad
leverantör;
3. Att skicka ut nyhetsbrev till dig;
4. Att följa upp när du kontaktar oss vi mejl eller telefon, och
5. Att föra register över alla våra medlemmar.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
Följande rättsliga grunder tillämpas på behandling av personuppgifter:
1. Den rättsliga grunden för förmedlingskontakt: ditt, vårt och våra leverantörers berättigade

intresse
2. Den rättsliga grunden för att förmedla ramavtal: fullgörande av det muntliga, eller
elektroniskt skriftliga, avtal som ingås vid accept
3. Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrev: ditt, vårt, och våra leverantörers
berättigade intresse.
4. Den rättsliga grunden för kontakt via mejl eller telefon: dit och vårt berättigade intresse,
5. Den rättsliga grunden för att föra register över alla våra medlemmar: vårt, men också ditt,
berättigade intresse.
Andra parter än oss som kan ta del av dina personuppgifter
Den enda gången vi delar dina personuppgifter med någon är vid förmedling av ramavtal,
dvs. när vi skickar dina personuppgifter till den leverantör som du valt att teckna ramavtal
med.
Insamling av personuppgifter
Vi köper kontaktuppgifter till små-och medelstora företag runtom i Sverige av UC och andra
affärs-och kreditinformationsföretag som förmedlar publik information.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
1. Tills att du inte längre är medlem hos oss,
2. Om du vid kontakt väljer att inte teckna ramavtal med någon av våra leverantörer och ber
oss att radera dig från vårt system.
Vi har inget som helst intresse i att spara dina personuppgifter längre än vad som är
nödvändigt för ovan givna ändamål. Därför sparar vi inte heller dina personuppgifter längre
än så.
Dina rättigheter
Enigt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka personuppgifter
som vi har registrerade om dig. Kontakta i sådana fall vår kundtjänst
(kundtjanst@inkopscentrum.se) med en begäran om ett registerutdrag. Vi kommer på eget
eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst
begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas. Om du anser att dina
rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till
datainspektionen

