
 
 

 

INTOPA Ekholmsgatan 11 461 39 Trollhättan 

Integritetspolicy 
 

 
Intopa Fastigheter AB och Intopa Service AB arbetar för att säkerställa att er 
personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vår  
policy fastställer att era personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och 
skyddas. Det är viktigt att ni känner er trygga när ni lämnar information till oss, när 
ni kontaktar oss eller köper någon av våra tjänster. 
 
För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. 
Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring av personuppgifter. Den här 
integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar era personuppgifter och vilka rättigheter ni har. 
 
Personuppgiftsansvarig 
Intopa Fastigheter AB och Intopa Service AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för 
behandling av era personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av 
oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som ni får efter att varit i kontakt 
med oss. 
 
Säkerheten för era personuppgifter 
För att skydda era personuppgifter som vi behandlar så arbetar vi löpande med tekniska åtgärder och 
interna rutiner för att förhindra att någon obehörig ska få tillgång till våra system. Våra medarbetare har 
bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar med vikten av sekretess och hur 
man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter. 
 
Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter 
För att vi ska kunna erbjuda er våra tjänster/varor så behandlar vi personuppgifter i följande situationer 
och för följande ändamål. Vi sparar inga personuppgifter längre tid än vi behöver 
 
För att uppfylla vårt avtal  
För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot ny kund, beställningar, 
leverera varor/tjänster, utföra kreditkontroll av företag som registreras som kund, skicka fakturor, 
ansökan om RUT-avdrag till Skatteverket eller kontakt med andra myndigheter behandlar vi era 
personuppgifter i form av namn, personnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-
postadress. Vid eventuella utbetalningar lagras även BG-nummer, bankkonto etc. Dessa uppgifter lagrar 
vi så länge som vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen. 
 
För att kunna kontakta er 
För att vi ska kunna kontakta er behandlar vi era personuppgifter i form av namn, telefonnummer och 
e-postadress.  
Vi använder dessa personuppgifter för att skicka ut information till er via post eller e-post. 
Skriftligen meddela oss via info@intopa.se om ni inte vill att vi behandlar era personuppgifter vid dessa 
tillfällen. 
Denna information lagrar vi så länge ni är kund eller leverantör till oss.  
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När och hur vi delar personuppgifter med andra 
Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos vår IT-driftleverantör. Vi lämnar ut inte era 
personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.  
I vissa lägen kan vi och är skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från 
myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller 
för att upptäcka och förebygga bedrägerier. 
I följande fall kan dock personuppgifter överlåtas: 

- Myndigheter, vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter i de fall vi enligt lag är skyldiga att 
göra det. 

- Indrivning av skulder; om ni inte betalar kan vi komma överföra era personuppgifter i syfte att 
driva in skulder 

- I samband med tvist; i samband med tvist kan vi överföra er personuppgifter till t.ex. domstol, 
myndighet och motpart. 

 
Individuella rättigheter 
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. 
För att åberopa dessa rättigheter kontaktar ni oss via mail info@intopa.se. Vi arbetar alltid med att ha 
korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det 
behövs. Tycker ni att någon personuppgift är felaktig eller missvisande bör ni kontakta oss omedelbart. 
Anser ni att vi på något sätt har behandlat era personuppgifter felaktigt så kan ni lämna anmälan till 
tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.  
 
Rätt till registerutdrag 
Ni har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om er vi 
behandlar. I det utdraget ser ni vilka typer av personuppgifter, till vilket syfte vi behandlar era 
personuppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag skall vara skriftlig och underskriven. 
 
Rätt till rättelse 
Om ni anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om er så kan ni be oss om att få dem 
rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för 
personuppgiftsbehandlingen.  
 
Rätt till radering 
Under vissa förutsättningar kan ni begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel 
om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi 
ska kunna fullfölja avtal/överenskommelse mot er som kund eller leverantör eller för att kunna följa 
lagkrav kan ni dock inte få raderade.  
 
Rätt till begränsning 
I vissa situationer kan ni begära att få användningen av era personuppgifter begränsade, exempelvis om 
uppgifterna är felaktiga och ni har begärt att få dem rättade. 
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