
 

 

 

 

Integritetspolicy, Gammadata Instrument AB  

Gammadata Instrument AB (org. Nr: 556296-3503) härefter kallat Gammadata är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar vi gör. 
 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om 
dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 

Vi förklarar här hur Gammadata hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Med personuppgifter menas all information som Gammadata lagrar och som direkt eller indirekt kan 
härledas till dig. 
 
 

VARFÖR BEHANDLAR GAMMADATA DINA PERSONUPPGIFTER? 

Gammadata behandlar dina personuppgifter  

• eftersom vi har ett avtal med dig som kund, för att vi behöver uppfylla lagkrav som kräver att 
vissa personuppgifter sparas,  

• för att vi vill kunna ge viktig information gällande uppdatering/uppgradering eller 
komplettering av produkter som du har köpt av Gammadata under de senaste åren  

• för att du har visat intresse av produkter som Gammadata tillhandahåller. 

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med 
behandlingen, normalt 5 år, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Vi raderar därefter dina 
personuppgifter. 

ÄR DINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA HOS OSS? 

Vi har genomfört organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna och 
endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Vi skyddar även dina 
uppgifter med tillgängliga tekniska lösningar som bland annat kryptering. 

HUR FÅR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter kommer till Gammadata genom att: 

• Du beställer en vara eller tjänst från Gammadata 
• Du efterfrågar information om en vara eller tjänst som Gammadata tillhandahåller via vår 

hemsida, en av våra leverantörers hemsida, genom direktkontakt på mässor eller liknande. 



 

 

 

TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER? 

Gammadata säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi lämnar ibland uppgifter till de aktuella 
leverantörer och partners som vi använder för att kunna tillhandahålla våra produkter. Vi delar 
endast de personuppgifter som i varje enskilt fall behövs för ändamålet. Utöver detta kan vi komma 
att lämna ut personuppgifter om det krävs av revisorer, myndigheter eller andra auktoriserade organ 
i de fall det är tillåtet eller krävs i lag.  

När personuppgifter delas med tredje part ingås alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal för 
att kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. När dina personuppgifter delas 
med en mottagare som själv är personuppgiftsansvarig gäller mottagarens integritetspolicy. 

 
 

DINA RÄTTIGHETER 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, här kan du läsa mer om dem:  

Du har rätt att få en bekräftelse på om och hur vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över 
vilka uppgifter som behandlas. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift om du begär ett sådant 
utdrag mer än en gång under samma år.  

Du kan kräva att personuppgifter som du själv lämnat till oss flyttas från Gammadata till ett annat 
företag, en myndighet eller organisation.  

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas ur våra register. Den rättigheten är begränsad 
om dina personuppgifter krävs för att Gammadata skall kunna uppfylla rättsliga eller avtalsbundna 
förpliktelser. 

 

VILKA UPPGIFTER HANTERAR VI OCH VARFÖR? 

Vi hanterar följande personuppgifter: 

Kontaktuppgifter till din arbetsplats (företag, skola, universitet) 
Din e-postadress på arbetsplatsen 
Ditt namn 
Ditt telefonnummer 
Ditt huvudsakliga intresse/applikationsområde baserat på tidigare köp eller 
intresseförfrågningar 
De produkter du köpt av Gammadata 
Uppgifter om order-, faktura- och betalningshistorik 

 

 



 

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att: 

• Hantera order och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor 
• Fakturera varan eller tjänsten du köpt av oss 
• Hantera serviceavtal och garantier förknippade med den vara eller tjänst du köpt av oss  
• Hålla dig informerad om leveransstatus i samband med beställningar 
• Informera om relevanta produktuppdateringar eller uppgraderingar av de 

produkter du köpt av oss. 
• Marknadsföra nya produkter eller tjänster inom ditt intresse- eller applikationsområde, 

exempelvis via e-post 


