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Integritetspolicy 

Syfte: 

Vi på RTcon AB strävar alltid efter att bygga långvariga relationer med våra kunder. Den här 

integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Och vilket sätt 
du kan ändra den. All behandling av personuppgifter på RTcon AB sker utifrån bestämmelserna i 

den svenska integritetsskyddslagstiftningen och utifrån riktlinjer som gäller för vår verksamhet.  

Vem samlar in dina Personuppgifter? 

RTcon AB org. nr: 556883–6091, Fyrvaktarkroken 17C 121 32 Enskededalen, är 
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för policyn. 

Vilken typ av data samlar RTcon in, behandlar och använder och till vilket ändamål? 

 Vid köp av RTcon AB:s produkter och tjänster kan registrering, bearbetning och lagring 

ske av följande Personuppgifter: Ditt namn, telefonnummer, personnummer, e-postadress, 
företagsnamn, adress, postnummer, ort, fakturaadress, beställningsnummer, datumreferens, 

kundnummer, organisationsnummer och IP-nummer. 

 För att uppfylla avtalet som vi ingått med dig som Kund och tillhandahålla en tjänst eller 

produkt som du begär, för att fullgöra vår skyldighet enligt lag eller annan författning, för 
fakturerings-, betalnings-och bokföringsändamål, för reklamationshantering, för 

kundservice, säkerhets, sekretess-och administrationsfrågor, kvalitetsarbete samt 

verifikation för din beställning av tjänsterna och produkterna. 

Hur länge sparar RTcon AB dina personuppgifter? 

Företaget kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna 

tillhandahålla våra Tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Datainspektionens riktlinjer 

och praxis avseende lagring-och gallring av personuppgifter eller vad som framgår av eventuell 
laglig skyldighet att spara informationen under en längre tid enligt gällande personuppgiftsregelverk. 

Företaget ansvarar inte för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier 

till exempel Facebook, Twitter eller Linkedin. 

Din rätt att återkalla samtycke 

Du kan återkalla dina samtycken genom att kontakta RTcon AB. Anmälan ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och eventuellt kundnummer genom att 

skicka ett e-mail till: info@rtcon.se 
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