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Vi skyddar dina personuppgifter 

Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya 

bestämmelserna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får 

behandla dina personuppgifter.  

Det är viktigt för oss på Lindtech AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 

personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av 

den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra 

företag. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. 

Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och 

kontaktuppgifter. 

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer 

både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.  

 

Varifrån samlar vi personuppgifter?  

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika källor. 

 Dig själv  

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du som 

blivande eller befintlig kund lämnar informationen till oss för att få faktura eller för 

att vi ska boka transport av material till dig. 

 Skatteverket 

Inhämtar uppgifter som behövs för att slutföra bokslut och deklarationer. 

 Bolagsverket 

Inhämtar uppgifter för att ha komplett företagsinformation, för att kunna 

fakturera. 

  

 

Så här behandlar Lindtech  AB dina personuppgifter 

Lindtech AB behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet. 

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds 

och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en 

kundrelation. Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan vi komma att 

kontrollera personuppgifterna mot sanktionslistor som vi enligt lag eller myndighetsbeslut 

är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelationen kan inledas och 

betalning genomföras. 

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för dessa ändamål, t.ex. namn och 

personnummer, inkomstuppgifter och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de 

behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner. 
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Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera ditt kundförhållande med Lindtech AB  , t.ex. 

för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om 

kundförhållandet, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt 

dokumentera träffade avtal och uppdrag med dig. 

Lindtech AB´s uppdrag är att vara ombud för kunden och vår skyldighet är att inlämna 

uppgifter till olika myndigheter såsom Skatteverket, Bolagsverket, Länsstyrelen och 

Transportstyrelsen. 

Vid fakturering kan Lindtech AB komma att sälja fakturor till fakturapartners. 

 

Dina rättigheter 

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina 

personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (s.k. 

registerutdrag). Du kan även rätt att begära att dina uppgifter rättas och att behandlingen 

begränsas. 
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