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Brandons integritetspolicy 

 

På Brandon värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.  

Denna policy förklarar vilka typer av personuppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem och hur vi 

ser till att de är skyddade.  

 

Vem är ansvarig för de personuppgifter Brandon hanterar? 

Brandon AB, org nr 556447-0390, med adress Box 48030, 418 21 Göteborg, Sverige, är 

personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 

 

Vilka typer av personuppgifter hanteras av Brandon? 

Brandon hanterar en ytterst begränsad mängd personuppgifter, i första hand ditt namn och dina 

kontaktuppgifter såsom postadress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall hanterar vi även din 

IP-adress. 

 

Varför hanterar vi personuppgifter? 

Vi hanterar personuppgifter huvudsakligen för att du är eller har varit kund hos oss, antingen som 

privatperson eller genom din anställning hos, eller anknytning till, en av våra företagskunder. 

I samband med detta behöver vi hantera personuppgifter i huvudsakligt syfte att: 

- Fullgöra vårt åtagande i samband med ditt köp hos oss, såsom leverans av produkt, 

fakturering etc 

- Uppfylla legala krav, t ex bokföringslagen 

- Fullgöra eventuella garantiåtaganden, hantera reklamationer, kundserviceärenden etc.  

- Upprätthålla vårt gemensamma intresse till en fortsatt kundrelation. 

 

Hur, var och hur länge hanterar vi personuppgifter? 

Vi hanterar alla personuppgifter inom IT-system som finns på datorer och servrar som samtliga är 

skyddade av lösenord, uppdaterade virusskydd och andra säkerhetsåtgärder för att säkerställa att 

endast behörig personal har åtkomst till personuppgifterna. 

Alla datorer och servrar på vilka vi hanterar personuppgifter finns inom EU/EES. 

Vi sparar dina personuppgifter så länge som något av de syften som angavs ovan under ”varför” 

föreligger. 
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Med vem kan vi komma att dela dina personuppgifter? 

Brandon kan i vissa fall vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex Skatteverket 

eller Polisen). Vi lämnar också ut personuppgifter till företag som ombesörjer varutransporter 

(logistikföretag, speditörer) eller betalningslösningar (betaltjänstleverantörer). I sådana fall 

behandlar våra partners personuppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet 

med deras egna policies. 

 

Vilka rättigheter har du som individ? 

Du som individ har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig i våra IT-system. Om vi mottar 

en sådan förfrågan kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut 

uppgifterna till rätt person. Därefter kommer vi att utan oskäligt dröjsmål lämna ut informationen till 

dig. Om du i samband med detta upptäcker att vi har en felaktig personuppgift, har du rätt att begära 

korrigering av denna. 

 

Du som individ har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas ur våra system. Det kan 

finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter 

som hindrar oss från detta. 

 

Hur kan du kontakta oss om du har frågor kring dataskydd och personuppgifter? 

Du kan välja att kontakta din normala kontaktperson inom Brandon, som kommer att ta din förfrågan 

vidare internt. Alternativt använder du det kontaktformulär som finns på vår hemsida 

www.brandoncompany.com, eller skickar ett e-mail till info@brandoncompany.com 
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