
 

INTEGRITETSPOLICY FÖR 
DECATOR-GRUPPEN 
Decator-gruppen med företgen Decator AB med organisationsnummer 
556363-7379 , Decator Media AB 556419-0709 och Decator Translation AB 
556802-2122, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Decator-
gruppen eller “vi” bryr oss om och prioriterar din integritet.  

I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina 
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, 
eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan, är du 
välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress bjorn.brosgard@decator.se 
eller ringa oss på telefonnummer 0455-820 35. Vår postadress är Box 94, 
371 21 Karlskrona.  

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV 
DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka dig information om 
Decator-gruppens tjänster (teknikinformation och översättningar) och för att 
följa upp ditt intresse för våra tjänster. Vi behandlar även dina 
personuppgifter när du blir kund för att administrera vårt arbete såsom 
offerter och fakturor. 

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER? 

Dina personuppgifter behandlas enbart av oss på Decator. 

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU ATT PÅVERKA HUR VI 
BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? 

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se 
nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se 
ovan kontaktuppgifter).  

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling 

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med 
verkan från och med återkallelsen. 
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för 
marknadsföringsändamål, d.v.s. säga nej till nyhetsbrev från oss. Då 
kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter. 



Rätt till tillgång 

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig 
behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna 
behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av 
personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av 
de personuppgifter som behandlas av oss. 
En begäran görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).  

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, 
samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga 
personuppgifter. 

Rätt till radering och begränsning 

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter eller 
att viss behandling av dina personuppgifter begränsas. 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant 
klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom 
EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en 
överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha 
förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.  

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till 
oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt 
att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du 
har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan 
personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 

Denna integritetspolicy fastställdes av Decator AB den 24 maj 2018. 

Decator AB 
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