Regler om hur Timjan & Träd behandlar personuppgifter enligt Datainspektionens information gällande
Nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 20180525.
Våra grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som
behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat
än vad som var syftet när de samlades in.
Vi hanterar följande personuppgifter:
Namn, Adress, Telefonnummer, Mailadress som ordinarie kundinformation.
I de fall våra kunder önskar använda sig av Rut/Rot avdrag hanterar vi även personnummer samt
fastighetsbeteckning.
Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fakturera kunder samt rapportera skattereduktion till
skatteverket samt för att kunna göra affärer.
Uppgifter samlas in vid personlig kontakt anställd/kund som sedan lägger in information i Visma
Eekonomi. Uppgifter får inte förekomma i några andra system som anställda förfogar över. Vi behandlar
inte personuppgifter i ostrukturerat material såsom e-post, sms, eller andra namnlistor och liknande.
Samtliga uppgifter hanteras enbart i vårt ekonomiprogram ; Visma Eekonomi.
Våra kunder är aktiva i Visma Eekonomi 1 år eller så länge de önskar använda våra tjänster.
Personlig inloggning och behöriga: ägare Richard Sundien, Ekonomiansvarig Pia Frenning samt
Katarina Mohlin daglig drift.
Lösenord ändras minimum 2 gånger per år.
Våra kunder kan alltid begära att bli borttagna ur vårt ekonomiprogram så länge vi inte har ett
innestående krav. Det kan göras genom att skicka ett mail till info@timjantrad.se och meddela att man
vill bli borttagen ur register.
Vi har även nyhetsbrev som vi skickar ut 4 gånger per år via mail. Vill man som kund avanmäla sig från
vårt nyhetsbrev går det bra att skicka ett mail till info@timjantrad.se
Dessa uppgifter hanteras i programmet GET A NEWSLETTER där vi hanterar följande personuppgifter:
Mailadress. Ansvarig för nyhetsbrev: Pia Frenning
Personlig inloggning och behöriga: ägare Richard Sundien samt Pia Frenning.
Vi skickar ingen annan information till våra kunder eller nyhetsbrevs prenumeranter. Information är
endast tillgänglig för anställda i företaget.
Vi ger inte vidare någon typ av information kring våra kunder till annan part.
Som kund hos oss har du alltid rätt att:
Få tillgång till dina registrerade personuppgifter
Få felaktiga personuppgifter rättade
Få personuppgifter raderade
Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
Invända mot att personuppgifterna används ör automatiserat beslutsfattande och profilering
Flytta personuppgifter

Vi kommer att informera våra befintliga kunder i nyhetsbrev som skickas ut innan den 25 maj
Vi kommer att informera våra nya kunder genom information när vi fakturerar första gången
All personal anställd på Timjan & Träd har tagit del av den här informationen såväl muntligt som skriftligt
och förbinder sig att följa dessa regler
Säkerhetsrutiner: Om vi blir utsatta för dataintrång eller på annat sätt förlorar kontrollen över de
uppgifter vi behandlar kommer vi att dokumentera samt rapportera till tillsynsmyndigheten inom 72
timmar
Lönespecifikationer till anställda får inte skickas via mail eftersom det räknas som känslig information.
From maj 2018 skickas via brev
Dataskyddsombud för Timjan & Träd är Katarina Mohlin info@timjantrad.se 070-474 0474

