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Integritetspolicy

Collinder Märksystem AB, Tenngatan 11, 234 35 Lomma med verksamhet ”Rätt kunskap och 
produkter för märkning, information och säkerhet” värnar om din integritet enligt följande:

Vi samlar in och sparar uppgifter om dig i din egenskap av yrkesperson i enlighet med Allmänna 
dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Lagringen av uppgifter om dig, 
företaget du arbetar på och vår kommunikation med dig görs på någon av följande GDPR-grunder.

• Fullgörande av avtal

• Berättigat intresse

• Samtycke

Vi sparar endast följande uppgifter:

• Förnamn och efternamn

• Företag och företagsadress

• E-postadress

• Direkttelefon/mobiltelefonnummer

• Titel/yrkesroll

• Relation till oss och därmed kopplad information

Vilken eller vilka av ovanstående grunder / anledningar som gäller för dig och ditt företag beror på 
vår relation till varandra. Vill du veta vilken grund som gäller för dig och ditt företag så kontakta oss 
enligt nedan.

Köper du varor och tjänster av oss är det helt naturligt och nödvändigt för oss att hantera uppgifter 
om dig och företaget du arbetar på för att vi ska kunna leverera och fullfölja vårt åtagande till dig/er.

Om du inte är aktiv kund hos oss har du i din yrkesroll och ditt företag nytta av vår kunskap och vår 
information om de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Vi informerar bl.a. om nya och gällande lagar, förordningar, standarder och normer, om våra 
produkter och tjänster samt om händelser inom vår bransch. Det gör vi dels för att du och ditt 
företag ska kunna uppfylla gällande regler och dels för att göra ditt arbete enklare och effektivare 
och se till så att ditt företag får bästa möjliga förutsättningar och produkter inom vårt och ert 
verksamhetsområde.

Vi arbetar grundligt för att hålla dina uppgifter säkra och lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare 
till tredje part utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process 
eller tvingande begäran av myndighet.
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Personuppgiftsansvarig är Collinder Märksystem AB, 556166-5422.


