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SAMMANFATTNING AV MAILWORLDS (MAILWORLD AB och MAILWORLD OFFICE ABs)
INTEGRITETSPOLICY FÖR KONTAKTPERSONER

Dina personuppgifter är viktiga för oss och du kan vara trygg med att vi hanterar dem ansvarsfullt och
med hänsyn till din personliga integritet.
Om din arbetsgivare är befintlig eller potentiell leverantör eller kund till oss behandlar vi dina
uppgifter för att kommunicera i ärenden, framföra erbjudanden till eller motta synpunkter från dig och
din arbetsgivare.
De uppgifter vi kan komma att behandla är
-

Ditt fullständiga namn;
Din e-postadress;
Ditt telefonnummer;
Din jobbtitel;
Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar
med dig;

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy som du
hittar här, eller kontakta oss på följande sätt:
E-post: support@mailworld.se
Telefonnummer: 08-28 34 63
Post: Mailworld, Box 16114, 103 23 Stockholm
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INTEGRITETSPOLICY FÖR KONTAKTPERSONER

Introduktion
Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som kontaktperson hos vår befintliga eller potentiella
leverantör eller kund ska känna dig trygg med att Mailworld AB/Mailworld Office AB (”Mailworld”,
”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig
integritetslagstiftning.
Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund har vi för
behandlingen?
Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig och din arbetsgivare i ärenden rörande
befintliga eller potentiella avtal med din arbetsgivare.
Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att skicka reklam och erbjudanden om våra
tjänster och produkter till dig som din arbetsgivare kan vara intresserad av.
Dessutom kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att följa upp eventuella klagomål eller
synpunkter från dig eller din arbetsgivare.
De behandlingar som görs i ovanstående syften anser vi vara av intresse för dig som registrerad, eller i
vart fall inte vara så pass integritetskränkande att berättigade intressen hos oss eller din arbetsgivare
inte kan hävdas.
Vad gör vi med dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i vår kund- eller leverantördatabas och använder dem för att
kommunicera med dig för de ändamål som anges ovan.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För ovanstående syften och ändamål behandlar vi följande personuppgifter:
- Ditt fullständiga namn;
- Din e-postadress;
- Ditt telefonnummer;
- Din jobbtitel;
- Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar
med dig.
Hur har vi fått dina personuppgifter?
Vi kan ha fått dina personuppgifter genom att:
- Du själv har lämnat dem till oss,
- Din arbetsgivare, dvs. vår kund/potentiella kund eller leverantör/potentiella leverantör, har
lämnat dem till oss,
- Vi har sökt upp dina uppgifter.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas både inom EU/EES. Vid överföring av uppgifterna utanför EU/EES
omfattas mottagaren av Privacy Shield och efterlevnad av GDPR
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Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?
Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina
arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.
Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till följande utomstående aktörer för
följande ändamål:
- Konsultföretag och leverantörer inom IT sektorn; för utveckling och drift av IT-system
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Om din arbetsgivare är kund/potentiell kund, eller leverantör/potentiell leverantör till oss kommer vi
spara dina uppgifter i 36 månader från att avtalet upphört eller kontakten med dig avslutats. Om din
arbetsgivare är kund/potentiell kund eller leverantör/potentiell leverantör till oss och vi får kännedom
om att du inte längre är kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter inom 3 månader.
Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?
Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår
behandling av dina uppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.
Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig?
Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.
Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Ange namn, adress, postnummer och postort i din fråga.
Kontakta oss
Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy som du
hittar här, eller kontakta oss på följande sätt:
E-post: support@mailworld.se
Telefonnummer: 08-28 34 63
Post: Mailworld, Box 16114, 103 23 Stockholm
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