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Vilken information samlar vi in?
De personuppgifter vi behandlar får vi oftast direkt eller indirekt från dig genom kontakt per telefon, e-post och via vår
webbplats. De uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter (såsom t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer),
samt titel och roll på företaget. När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta.
Till vad använder vi uppgifter och varför behöver vi dem?
Vi använder personuppgifterna och behöver dem för att kunna kontakta dig i samband med aktuella projekt/avtal samt
för att kunna kontakta dig för framtida projekt. Personuppgifterna används också för marknadsföring då vi anser att vårt
intresse i denna del överväger det integritetsintrång som behandlingen kan medföra.
Hur länge sparas dina uppgifter?
De personuppgifter vi behandlar kommer sparas så länge du är kund hos oss samt under den tid därefter då vi fortfarande
har ett ansvar för den tjänst/produkt vi har levererat till dig samt enligt gällande lagkrav. För att underlätta för dig som
kund kan du samtycka till att vi lagrar dina uppgifter längre än så för att vi ska kunna upprätthålla kommunikationen med
avseende på framtida samarbeten.
Vem behandlar informationen?
Vi försöker så långt som möjligt att inte dela dina personuppgifter med någon utanför bolagsgruppen. Personuppgifterna
ligger i krypterade och lösenordsskyddade system utanför monos fysiska och digitala utrymme, på digitala tjänster vi hyrt
för att kunna hantera personuppgifterna.
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig och du har även rätt att begära
rättelse av uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga för
ändamålet med behandlingen eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Du har också rätt att begära att vår behandling
begränsas eller inte raderas av oss. Vi har dock rätt att neka din begäran om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna
uppfylla våra åtaganden eller legala skyldigheter. Du har också rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndighet.
Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är Catino Innovationskonsult AB, Regeringsgatan 82, 111 39 Stockholm, 556882-0970
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