INTEGRITETSMEDDELANDE – 2021-01-01
Detta är ett integritetsmeddelande i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).
Registrets namn
Streamec AB - Kunddata Register
Uppgiftsanvarig
Streamec AB, Företagsnummer 556618-0815
Person som ansvarar för registret:
Thomas Hansson
VD, Streamec AB
E-post: thomas@streamec.com
Syftet med Registret
Syftet med registret är att fungera som kunddataregister för Streamec AB. Uppgifterna kan
användas till följande:
• Orderhantering och leverans
• Fakturering och betalningstransaktioner
• Produktion och utveckling av tjänster
• Marknadsföring
Regelbundna informationskällor
Den viktigaste informationskällan är kunden själv. Information kan också erhållas från offentliga
myndigheter, företagsregister och gemensamma partners.
Registrets innehåll
Registret innehåller främst information som tillhandahålls av kunder till Streamec AB.
Registret kan innefatta t.ex. följande kundinformation:
• Namn på personen
• Företagsnamn och ID
• E-postadress och telefonnummer
• Post-, fakturerings- och bankuppgifter
• Service- och användarinställningar
• Produkt- och serviceorderinformation
• Annan kundinformation som krävs av tjänsterna
Reguljär delning
Med kundens samtycke kan information delas till kundens och Streamec AB gemensamma
partner och Streamec AB för leverans av de produkter och tjänster som beställts av kunden.
Faktureringsinformation kan vidarebefordras till betalningsförmedlaren.
Uppgifter kommer inte att delas till andra tredje parter inom eller utanför EU.
Information kan lämnas ut till myndigheterna om de lämnar in en begäran enligt svensk lag.
Principer för registrets dataskydd
Manuellt material
Data lagras inte som fysiska objekt, förutom för uppgifter som endast är tillgängliga för vissa
Streamec AB anställda och revisorer som är bundna av sekretess.

Data lagrad i datahanteringssystem
Uppgifterna överförs via en säker SSL-anslutning.
Elektronisk data skyddas av en brandvägg. Endast utsedda Streamec AB anställda har tillgång till
registerinformation. Anställda identifieras med ett användarnamn och lösenord. Informationen
behandlas konfidentiellt och får inte delas till andra utom de som är bundna av tystnadsplikt.
Inspektions- och förbudsrätt
Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om hen som har lagrats i
kundregistret och rätten att när som helst korrigera, uppdatera, ändra eller ta bort
personuppgifterna. Observera dock att viss information är absolut nödvändig för att uppfylla de
syften som definieras i detta meddelande och kan också krävas enligt lag. Således kan sådana
personuppgifter inte tas bort. En skriftlig begäran om verifiering måste skickas till den person
som ansvarar för registret.
Rätten till inspektion är gratis en gång per år.
Datalagringstid
Vi kommer att lagra personlig information endast den tid som krävs som beaktar en given typ av
personuppgifter och syftet för vilket de behandlas.
Kakor
Denna webbplats använder kakor. Kakor är små textfiler som produceras av vår webbtjänst som
lagras i minnet i din webbläsare med din webbläsares samtycke. Kakor tillåter oss att analysera
dina tjänsteförfrågningar från vår webbtjänst till din webbläsare, identifiera de val och
inställningar du gör när du använder webbplatsen och tillhandahålla anpassade tjänster baserat
på dem. Användningen av kakor (neka eller radera) kan ställas in i din webbläsare. Det påverkar
dock förmågan för oss att leverera unika webbtjänster av hög kvalitet.
Ändringar i detta integritetsmeddelande
Vi kan komma att ändra innehåll i detta meddelande då och då. Om vi gör några ändringar i detta
meddelande kommer vi att meddela om det på vår webbplats www.gymmusik.se där du också
hittar den senaste versionen av detta meddelande.

