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1. Information om hantering av personuppgifter 
Ancoris Security värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du 

lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina 

personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla 

dem. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och Ancoris Security 

vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter. 

 

2. Ansvar för dina personuppgifter 

Ancoris Security ansvarar för dina personuppgifter. 

 

3. Vilka personuppgifter samlas in av Ancoris Security 
Vid kontakter med oss samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, 

telefonnummer, betalningsuppgifter. Inga känsliga personuppgifter kommer att samlas in eller 

behandlas. 

4. Delning av dina uppgifter 
Ancoris Security kommer inte att dela dina personuppgifter med någon tredje part.  

 

5. Lagring och lagringstid 
Ancoris Security sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla 

lagar och avtal. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om 

dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.  

 

6. Säkerhet för dina personuppgifter 
På Ancoris Security säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda 

säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot förlust eller obehörig tillgång till 

informationen. På Ancoris Security hanteras endast den informationen som behövs och endast av 

den person som behöver den. 

7. Dina rättigheter 
Begära information om personuppgiftbehandlingen 

Begära ett registerutdrag 

Begära rättelse eller komplettering av personuppgifter 

Begära radering av personuppgifter 

Begära begränsning av behandling 

Begära förflyttning av personuppgifter (dataportabilitet) 

Invända mot personuppgiftsbehandling 

 

 



 
 

8. Ancoris Securitys ändamål med och rättsliga grund för behandling av personuppgifter. 
När du har lämnat personuppgifter till oss på Ancoris Security, använder vi dessa uppgifter för 

de ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan 

Ändamål för användningen av dina 

uppgifter: 
Vår lagliga grund för detta ändamål är: 

För att kunna hantera beställning och 

administration. 

Den beställning av tjänst som vi har ingått 

med dig utgör den lagliga grunden för 

behandlingen och är nödvändig för att vi ska 

kunna uppfylla våra avtalsrättsliga 

förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot 

dig. 

För att kunna skicka marknadsföring (såsom 

utskick av vår broschyr) och personlig 

direktmarknadsföring via e-post, sms, post 

eller sociala medier. 

Det avtal som vi har ingått med dig är den 

lagliga grunden för behandling av 

personuppgifterna. Du har alltid möjlighet att 

tacka nej till vidare utskick 

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter 

enligt lag såsom avseende myndighetsbeslut 

eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga 

lagar. 

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra 

rättsliga förpliktelser enligt lag. 

9. Klagomål och tillsynsmyndighet 
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig 

till oss på Ancoris Security. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet.  

Den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål 

till Integritetsskyddsmyndigheten. 

www.imy.se 

10. Kontakta oss 
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina 

personuppgifter. På Ancoris Security är din personliga integritet viktig för oss Om du har frågor 

om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: 

 

Email: info@ancorissecurity.se  
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