
ARMSTAR AB - PERSONUPPGIFTSPOLICY 
 

ARMSTAR AB värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en 
hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete.  

Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och 
hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska 
och organisatoriska skyddsåtgärder. Med personuppgifter menas all slags 
information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn 
beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av 
dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa 
rättigheter.  

 

ARMSTAR AB behandlar personuppgifter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). 
Europaparlamentets och Europarådets förordning nr 2016/679.  

 

Personuppgiftsansvarig 
Personuppgiftsansvarig är ARMSTAR AB med adress:  

ARMSTAR AB 
Box 56 
623 16 HAVDHEM 

 

Personuppgifter ARMSTAR AB behandlar 
 

ARMSTAR AB samlar in de uppgifter som krävs enligt bokföringslagen i de 
fall du som kund begär att bli fakturerad. Vi samlar inte in någon 
information om kontant- eller kontokortsbetalningar. 

Vi lagrar telefonnummer i och email-adresser i samband med 
kommunikation med dej som kund. Dessa uppgifter används endast för 
detta ändamål. 

  



Rättslig grund och ändamål för behandlingen 
ARMSTAR AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera 
beställningar, köp, kundärenden och kommunikation med kunder. 

Varje behandling av personuppgifter som ARMSTAR AB kan motiveras 
utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder: 
  

Fullgörande av rättslig förpliktelse 
Vissa personuppgifter måste vi exempelvis behandla för att uppfylla 
kraven i bokföringslagen.  

 

Fullgörande av avtal 
Om köper våra tjänster måste vi få vissa personuppgifter från dig för att 
kunna skicka bekräftelse, faktura mm. 

 

Lagringstider och skyddsåtgärder 
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de 
ändamål som beskrivs ovan, därefter raderas de. Om inget annat har 
avtalats, och lagen inte kräver att vi behåller uppgifterna längre, gäller 
lagringstiderna nedan. Du kan begära att vi avbryter lagringen av dina 
personuppgifter tidigare, se avsnittet nedan om Dina rättigheter.  

 

Bokföringsuppgifter 

Vi sparar dina uppgifter i minst 10 år från den senaste 
bokföringstransaktionen. 

 

Kontaktuppgifter 

Vi sparar dina uppgifter i 5 år från den senaste kontakten. 

 

Överföring av personuppgifter till andra 
ARMSTAR AB säljer aldrig uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att 
lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som Polisen eller 
Skatteverket om vi enligt lag är skyldiga att göra detta. 

 



Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES 
ARMSTAR ABs överför inte personuppgifter utanför EU/EES. 

 

Dina rättigheter 
Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter 
gentemot ARMSTAR AB.  
 

För att utöva dessa kan du skicka ett brev till: 
 
ARMSTAR AB 
Box 56 
623 16  HAVDHEM 

 

För att skydda dig och dina personuppgifter lämnar ARMSTAR AB inte ut 
uppgifter om din identitet inte har kunnat verifieras. Om vi inte kan 
uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en förklaring till detta.  

 

Rätt till tillgång till dina personuppgifter 
Du rätt att få en bekräftelse på om ARMSTAR AB behandlar dina 
personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det 
gäller. 

 

Rätt till rättelse 
ARMSTAR AB strävar efter att all den information som behandlas ska vara 
korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så 
kommer vi på din begäran att rätta felen.  

 

Rätt till radering 
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina 
personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi 
kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. 


