PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och informerar
dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas
in av oss online, med hjälp av cookies. Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi
behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under
vilka förutsättningar samt hur du kan ta till vara dina rättigheter.
Plentymore kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt ser till att personlig information behandlas konfidentiellt. Plentymore kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om
du inte gett ditt samtycke.
Plentymore behandlar dina personuppgifter främst för att ge dig bra service i de uppdrag vi åtar
oss, kunna genomföra mindre event som seminarium eller ge information om Plentymore i
marknadsföringssyfte.

Vilka personuppgifter avses?
• Namn, adress, telefonnummer och e-post
• Korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service
om du kontaktar Plentymore igen.
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
Vi får också tillgång till dina personliga uppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
• Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats.
• Uppgifter du lämnar till någon av våra medarbetare.
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev eller andra utskick.
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning/uppdrag hos oss, besöker oss eller
på annat sätt tar kontakt med oss.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas lagligt i syfte för sitt ändamål och endast så länge som det anses
nödvändigt eller rimligt. Du har rätt att av Plentymore begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Plentymore låter ett
personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom lagring av data men också
genom drift av våra system.
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Cookies och säkerhet
Plentymore använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje
part kan också komma att användas, t ex Google Analytics, för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller
anonymisera din IP-adress.
Plentymore använder en säker server där dina personuppgifter behandlas. Tillgång ges endast
till individer inom organisationen, samt hos personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att
dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din
integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar
som kan innebära risk för din integritet.

Personuppgiftsbiträde
Plentymore låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels
lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna
samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Plentymore.

Ansvar
Plentymore är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är anvsvariga för hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas till vara.

Kontaktinformation
Plentymore Reklambyrå
Nordhemsgatan 12
402 36 Göteborg
Telefon: 031-775 88 88
E-post: info@plentymore.se
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