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Integritetspolicy 

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter 

Levanto Oy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som 

sker inom ramen för företagets verksamhet. 

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi 

kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. 

I vår integritetspolicy beskrivs på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna 

uppgifter samt hur du kan kontakta oss. 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter behandlas i huvudsak för de ändamål som anges nedan: 

• För att genomföra inköp och försäljning av våra produkter och tjänster. 

• För att möjliggöra god kundservice, t ex att hantera dina förfrågningar, 

boka transporter eller skicka information som du har begärt. 

• För att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster. 

• För att kontakta dig via e-post eller post med information och 

marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig 

• För att skicka meddelanden om förändringar i vår verksamhet och våra 

villkor. 

• Personaladministration och ekonomisk redovisning 

 

Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig 

såsom mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Vi kan komma att 

uppdatera eller komplettera dina uppgifter från andra offentliga register om det är 

nödvändigt för att upprätthålla god registervård. 

Registrering och lagring av personuppgifter kan förekomma i samband med: 

• Att du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala 

medier eller besöker oss i samband med mässor eller liknande. 

• Upprätthållande av kontaktregister/CRM för att tillgodose vårt behov av 

kontaktvägar till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Detta 

gäller även om du är en potentiell sådan. 

• Upprättande av dokument i både strukturerad och ostrukturerad form. 
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Vilka delar vi personuppgifter med? 

Vi delar normalt inte några uppgifter med andra annat än som ett naturligt led i 

flödet kring inköp och försäljning av våra varor och tjänster. 

Vi säljer inte några insamlade personuppgifter till tredje part 

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling? 

Vår behandling av personuppgifter sker inom ramen för någon av följande legala 

grunder: 

- uppfyllande av avtal 

- rättslig förpliktelse 

- intresseavvägning  

- samtycke 

 

Nedan har vi sammanställt den lagliga grunden för den behandling av 

personuppgifter som sker inom företagets verksamhet. 

Ändamål med behandling Laglig grund 

Personaladministration Avtal och rättslig förpliktelse 

Kontaktregister Intresseavvägning 

Material i dokumentform Avtal, rättslig förpliktelse och 
intresseavvägning 

Publicering på hemsida Intresseavvägning 

Lagring av e-post Intresseavvägning 

  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till ändamålen med behandlingen.  

Detta innebär att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga 

för de ändamål som de har samlats in för. Om avtal eller lagkrav så kräver kan 

uppgifter behållas under längre tid. 
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Vilka rättigheter har du? 

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga 

eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de 

blir ändrade. 

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina uppgifter raderade, t ex: 

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket 

• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns 

berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 

Du kan begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära 

begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss för att utöva 

dina rättigheter. 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina 

personuppgifter. Vid begäran av registerutdrag förser vi dig med en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling. 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av 

personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

 

Om du vill veta mer 

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering är du välkommen att 

kontakta oss via info@levanto.fi eller via kontaktuppgifterna på 

http://www.levanto.fi/yhteystiedot/toimipisteet/suomi/  

 

http://www.datainspektionen.se/
http://www.levanto.fi/yhteystiedot/toimipisteet/suomi/

	Integritetspolicy
	Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter
	Varför behandlar vi dina personuppgifter?
	Vilka delar vi personuppgifter med?
	Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
	Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

