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Så skyddar ÅLRAJT Information AB
dina personuppgifter
Personuppgifter är information kopplad till dig
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en
privatperson som är i livet.
GDPR = (EU´s Dataskyddsförordning fr.o.m. 2018-05-25) gäller för behandling av
personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.
GDPR ersätter den tidigare gällande PUL, Personuppgiftslagen.

Vi skyddar din integritet
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss, och ÅLRAJT värnar om den personliga
integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och
regler som finns för att skydda din integritet.

Så här behandlar ÅLRAJT dina personuppgifter
ÅLRAJT behandlar personuppgifter i syfte att administrera personal, kunder, fiber- och kabel-TV
abonnenter. Vi registrerar enbart uppgifter som är absolut nödvändiga utifrån ändamålet, och
för att uppleva till de lagar och förordningar vi är skyldiga att följa.
Vi lämnar aldrig över dina personuppgifter till andra aktörer, däremot är vi skyldiga att lämna
vissa uppgifter till annan myndighet, bl.a. Dorotea kommun som är uppdragsgivare vad gäller
fiber- och kabel-TVabonnenter samt till Skatteverket vid RUT-avdrag eller skatteinbetalningar
och kontrolluppgifter för personal. Vi använder aldrig dina uppgifter för marknadsföring.
Vi registrerar aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter för personer under 18 år.
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Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som ÅLRAJT behandlar.
Detta är kostnadsfritt.
En begäran om registerutdrag skickas till:
ÅLRAJT Information AB
Byvägen 6
917 32 Dorotea.
Tel. vx: 0942-795 100
E-post: post@alrajt.se
Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller
ofullständiga, om det är möjligt utifrån lagar och regler som vi är skyldiga att följa.
Registerutdrag skickas senast inom 1 månad till din folkbokföringsadress.

För mer information - Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM
Tel: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
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