Creative Marketing Nordic AB Stockholm 2018-05-18

Hantering av personuppgifter/Integritetspolicy
från 25 maj 2018

Bakgrund
General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom
EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Det är viktigt för oss att du som konsument känner dig trygg med hur vi hanterar dina
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss
av det data som vi sparar hos oss.

Ansvar

Creative Marketing Nordic AB, org nr 556927-3963, Torsgatan 40 11362 Stockholm, är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in och hanterar kan variera beroende på slutkälla.
Ändamålet med de uppgifter vi sparar är att använda dessa för egen eller kunds
räkning i marknadsföringssyfte, där våra kunder kan kontakta dig via telefon, e-post
samt direktreklam via fysisk post.
Den information vi behöver för detta ändamål och som generellt sett samlas in är:
förnamn, efternamn, adress, postnr, ort, telefonnummer, mobiltelefon, födelsedata,
kön. Utöver detta samlar vi information om när du registrerade dig (timestamp), var du
registrerade dig (Ip nummer), och hur (tex genom en online tävling, URL till denna) för
att kunna spåra din registrering vid behov eller eventuella komplikationer/felaktiga
uppgifter. Du kan också via våra tävlingar ha svarat på enskilda frågor om en produkt,
och detta svar sparas och skickas till det företag det berör. Vid återkallelse av samtycke
kontakta info@cmnordic.se.

Lagring

De personuppgifter vi samlat in lagras hos oss i upp till 18 månader.

Källor

De uppgifter du själv lämnar till oss kommer från tävlingar du deltagit i på internet. De
kan också komma från en samarbetspartner till oss, s.k. 3:e part. De uppgifter vi samlar
in från 3:e part:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt
adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller
upplysningsföretag.
3) Via samarbetspartners som kan använda dina personuppgifter för
marknadsföringssyften

3:e part

I vissa fall kan vi komma att dela dina personuppgifter vidare till våra
samarbetspartners, s.k. 3:e part. Ändamålet för detta är i marknadsföringssyfte där du
kan bli kontaktad med erbjudanden via e-post, telefon och fysisk post.
De som kan ta del av dina uppgifter är:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Telemarketingbyråer
Elbolag
Försäkringsbolag
Bokförlag
Webbshopar
Telefonbolag

Rättigheter
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi
behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka
personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna
(informationen lämnas i form av ett utdrag med angivande av ändamål,
personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån
informationen har samlats in.
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare
uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen
lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är
felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera
eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Rätt till invändning. Du kan närsomhelst invända mot profilering och marknadsföring,
kontakta oss info@cmnordic.se.
Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar.
Återkallelse av samtycke. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till kontakt
gällande marknadsföring hos oss eller hos våra samarbetspartners.

Skydd av personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till
personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina
personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kontakt

Du kan alltid nå oss om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller
annat som rör dataskydd. Maila oss då på info@cmnordic.se
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

