Integritetspolicy Business port
Antagen av styrelsen 2021-04-20
Den 25 maj 2018 trädde EUs nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR – General Data Protection
Regulation. För Business Port är det av stor vikt att man som företagare känner sig trygg med vår
hantering av era uppgifter.

Insamling av personlig data
Med personlig data menas data som kan användas för att identifiera er eller information som kan
härröras till er.
Vi samlar in vissa uppgifter av ert företag och då kan även ni som företagare finnas i de uppgifterna.
All information som rör ert företag så som namn, adress, telefonnummer och e-postadress lagras hos
oss för att vi ska kunna informera er om näringslivet i Staffanstorp och de möjligheter vi hittar för er
som företagare. För de som är kunder hos oss lagras uppgifter för att vi ska kunna fakturera.
I vissa fall sammanställer vi uppgifter om företag i Staffanstorps kommun för att kunna förstå vårt
näringsliv bättre, ibland lagrar vi sådan data.
När en person besöker Business Ports webbplats används cookies. Detta upplyses man om vid besök
och där finns också mer information.

Lagring och tillämpning av personlig data
•
•
•
•
•
•

Vi lagrar och tillämpar kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och/eller e-postadress
för att kunna nå er med information per mail i de fall ni tackat ja till nyhetsmail. I annat fall till
att kunna nå er som företagare i diverse frågor.
Vi lagrar namn och adress för att kunna fakturera er i de fall ni är kund till oss.
Vi lämnar inte ut personliga uppgifter om er till tredje part i annat fall ni har godkänt det.
Vi samlar in uppgifter vid anmälningar till event och lagrar dessa.
Vi samlar in uppgifter vid projekt vi bedriver och lagrar dessa för projektet.
Vi lagrar uppgifter om er i de fall lagen kräver det.

Information avseende lagringstid
Vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som
uppgifterna från början samlades in för.
Uppgifterna kan också sparas under den tid som kärvs enligt tillämplig lag.

Era rättigheter
•

Ni har rätt att raderas ur vårt system med vissa begränsningar så som tillämpliga lagar.

•

Ni kan kontakta oss och be om information om de uppgifter som behandlas av oss.

Vill ni läsa mer om GDPR, www.datainspektionen.se
Vid frågor, kontakta VD eller ordförande för Business Port.

