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Din integritet är viktig för oss på företaget Pavon.se, då vi ansvarar för den personliga
information som du förser oss med. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar,
och hanterar dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka olika slag av personuppgifter vi kan komma att
behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av
personuppgifter samt vilka rättigheter du har i relation till den.

Observera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är
personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina
personuppgifter. Det betyder också att det är till oss du ska vända dig med frågor eller
synpunkter, samt om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår
behandling av dina personuppgifter. Vi går att nå på följande sätt:

Post: Smyckegränd 1, 126 41 Hägersten

Telefon: 076 109 5009

Mejl: info@pavon.se

Personuppgifter som behandlas:

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande
personuppgifter som kan hänföras till dig: namn, personnummer, postadress, e-postadress,
telefonnummer och andra uppgifter som du lämnar vid din kontakt med oss. Det kan vara
uppgifter du lämnar på hemsidan, per telefon, e-post, post eller på annat sätt.

Syftet med behandlingen och rättsliga grunder:

Ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter är att administrera våra
klientrelationer, leverera tjänster, administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad
som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.
Behandlingen sker på grundval av att det är nödvändigt för att vi på ett effektivt sätt ska
kunna utföra våra arbetsrelaterade uppgifter som juridisk rådgivare.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med
behandlingen.
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I de fall som dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med
behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så
anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Informationsskydd:

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast
medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar
information. Vi överför aldrig personlig information till utomstående parter. Personligt
identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få
tillgång till dessa och även information kring vår hantering av personuppgifterna.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål.
Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera
ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades
in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du
t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av
dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis
av vårt berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och
som rör dig.


