
   
 
Personuppgiftspolicy, Scandinavian ChemoTech AB (publ) 
 
Denna policy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan 
utöva dina rättigheter. Policyn riktar sig till dig som är besökare på webbplatsen och anmäler dig till våra nyhetsbrev. 
 
Hur behandlar vi dina uppgifter? 
Vi sparar dina uppgifter enbart för mailutskick av nyhetsbrev. 
 
Vem delar ni mina uppgifter med? 
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi 
inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till sådan delning. 
 
Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga 
avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina uppgifter (t ex när vi använder en tredje part för att lagra 
uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna 
policy. 
 
Vilka rättigheter har jag? 
Rätt till tillgång 
Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära. 
 
Rätt till rättelse 
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.  
 
Rätt att bli raderad 
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev 
insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. 
 
Rätt till invändning 
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du 
måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har 
du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.  
 
Rätt att återkalla samtycke 
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till info@chemotech.se.  
 
Rätt att lämna klagomål 
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.  
 
Hur använder du dina rättigheter? 
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka ett meddelande till info@chemotech.se. Om du 
vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se. 
 
Ändringar i denna policy 
Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen på 
webbsidan www.chemotech.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även meddela dig på lämpligt sätt och, om det 
krävs, be om ditt samtycke. 
 
Vem är personuppgiftsansvarig? 
Scandinavian Chemotech AB (org. nr 556937-9547) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt 
denna policy.  
 
Hur kontaktar du oss? 
Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du 
välkommen att kontakta oss på info@chemotech.se. 
 
Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 2018-05-01 
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