
 

 

Integritetspolicy 

 

 

 

Frågor om innehåll i denna integritetspolicy och eller vårat arbete samt utdrag gällande dina personuppgifter, se 

kontaktuppgifter längst ner i denna policy. 

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför Coraco AB med orgnr. 559129-5240 (nämnt nedan som ”Coraco”, ”vi”, 

”vår” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som besöker 

vår hemsida www.vpump.se är kund eller arbetar hos oss eller representerar någon av våra kunder, leverantörer eller 

andra affärspartners och för dig som söker jobb hos oss eller på ett eller annat sätt kommit i kontakt med oss. Olika delar 

i denna policy kommer därför vara tillämpliga och relevanta för dig, allt beroende på vilken relation du har till oss. 

Frågor om innehåll i denna integritetspolicy och eller vårat arbete med samt tillgodose dina rättigheter kring era 

personuppgifter, skicka till e-postadress: gdpr@coraco.com 

För behandling av dina personuppgifter är Coraco personuppgiftsansvarig enl. vad som framgår i denna policy. 

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vår kontakts innebörd. De flesta fall behandlar vi 

personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss. Det kan vara som kund privat, din yrkesroll som kontaktperson hos 

någon av våra kunder, leverantörer och andra partners eller när du kontaktar oss rörande lediga tjänster hos oss. 

Om ditt företag och eller förening du representerar ingår eller har ingått avtal med oss hämtar vi även i vissa fall in 

personuppgifter från annan än direkt från dig.  

Personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter såsom e-post, telefonnummer och adress. 

Andra uppgifter och information som du väljer att tillhandahålla oss. Bl.a. uppgifter för underlag till ROT-avdrag. 

Behandlingen av personuppgifter är nödvändiga för att tillgodose vårt och ditt berättigade och krav av att möjliggöra den 

kommunikation, service, skyldigheter och rättigheter gentemot dig och oss. 

Lagringstiden sker i olika steg beroende på uppgift. Minst i enlighet med myndigheternas krav 7år och med en period på 

12månader efter. Adressuppgifter för lokalisering av produkt samt uppgifter om produkter 15år eller efter vetskap om 

produktens obefintliga existens. 

Dina personuppgifter delas med företag som kommer i kontakt med personuppgifter för vår räkning. Så kallade 

personuppgiftsbiträden. T ex får våra samarbetspartners och andra leverantörer såsom system- och IT leverantörer som 

tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster tillgång till dina personuppgifter. Vi har 

tecknat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bland annat innebär att de är skyldiga att behandla 

informationen korrekt, säkert och med sekretess.  

Vi använder cookies för att göra det lättare för dig att använda vår hemsida. 

Din information hanteras och lagras i Sverige i svenska datacenters. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära ett utdrag över vilka uppgifter 

som behandlas. 

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. 

Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst, återkalla ditt 

samtycke till behandlingen med framtida verkan. 

Rätt till radering, begränsning av behandling och göra invändningar. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 

personuppgifter borttagna, att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas eller invända mot vår behandling av 

dina personuppgifter. 

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet 

är dock begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. 

Om du skulle ha klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till 

Datainspektionen. 

 

Coraco förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn utan förbehåll. Senaste versionen finns alltid att tillgå på vår 

hemsida www.vpump.se 

Senast uppdaterad: 2021-04-25 

 

Kontaktinformation 

E-post: gdpr@coraco.com 

 

 


