
GasNeon LED Sign AB - Integritetspolicy 

Vi på GasNeon LED Sign värnar om våra kunders, företag så väl som privatpersoners 

integritet, och har därför en integritetspolicy vars syfte är att underlätta förståelsen för vilka 

uppgifter vi samlar in och varför. För oss är det viktigt att det tydligt framgår hur vi använder 

oss av uppgifterna och hur vi skyddar dem. 

 

Kundkontakt 

Vid kontakt med företagskunder/privatpersoner sparar vi information så som namn, e-post, 

telefonnummer samt företags-/personuppgifter. Detta lagras och behandlas så att vi kan 

besvara önskemål och erbjuda våra tjänster på bästa sätt. Vi hanterar aldrig 

företagskunders/privatpersoners information i annat syfte än detta. 

 

Information & Säkerhet 

Vi vill att företagskunder/privatpersoner känner att deras uppgifter är i trygga händer och 

därför samlar vi aldrig in mer information än vad som är nödvändigt för oss, vi raderar även 

all information vi inte längre har användning för. Uppgifterna sparas endast så länge som vi 

finner nödvändigt. GasNeon LED Sign använder aldrig företagskunder eller privatpersoners 

uppgifter till andra ändamål än vad som specificeras och vi säljer ingen information vidare 

eller delar med oss av denna till tredje part. Vi ser till och ansvarar för att all information 

förvaras säkert och tryggt. 

 

Tillgång, Korrigering samt Borttagning av Information 

Som företagskund/privatperson har du rätt att begära ut den information vi har lagrat om 

dig personligen eller ert företag. För att kunna göra detta kommer vi begära att du verifierar 

din identitet, sedan ser vi till att du får en kopia på all information vi sparat. Informationen 

tillhandahålls digitalt om inget annat begärs. 

 

Skulle du anse att information vi lagrat är felaktig ber vi dig gärna att kontakta oss så att vi 

kan korrigera uppgifterna. All information raderas löpande då vi ej längre finner den 

nödvändig, men du kan när som helst kontakta oss om du inte längre vill att vi sparar dina 

uppgifter. 

 

Ändringar 

Vi på GasNeon LED Sign har rätt att ändra i vår integritetspolicy när vi anser det nödvändigt. 

Eventuella förändringar har till syfte att förbättra vår policy och inga ändringar som riskerar 

att eventuellt begränsa företagskunder eller privatpersoners integritet och rättigheter sker 

utan godkännande från dessa. 

 

 



Sammanfattning 

Enligt lag har vi rätt att samla in begränsad information i syfte att kunna erbjuda och 

förbättra våra tjänster för både företag och privatpersoner. 

 Vi samlar endast in de företags-/personuppgifter vi finner nödvändiga för att kunna erbjuda 

våra tjänster. 

 Vi säljer eller delar aldrig med oss av företags-/personuppgifter till tredje part. 

 Vi ser till och ansvarar för att den information vi har sparad förvaras säkert och tryggt hos oss 

och aldrig används till annat än vad som uppges. 

 Vi raderar all information och alla uppgifter vi inte längre har användning för. 

 Vi ser till att vår policy uppdateras löpande för att förbättra säkerheten för alla våra kunder, 

företag så väl som privatpersoner. 

 

 

 Du som företagskund/privatperson har rätt att begära ut den information vi har lagrad om 

dig/ert företag. 

 Du som företagskund/privatperson har rätt att begära att vi korrigerar uppgifter du finner 

felaktiga. 

 Du som företagskund/privatperson har rätt att begära att vi raderar de uppgifter vi har 

lagrade om dig/ert företag. 

 

Vid ytterligare frågor kring vår säkerhetspolicy och/eller vår hantering av kunduppgifter, vänligen 

kontakta oss. 

 

GasNeon LED Sign AB 

Industrivägen 41 

 433 61, Sävedalen 

 

Telefon: 031 – 335 91 20 

Mail: mail@gasneon.se 


