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1. Behandling av personuppgifter
Vi på Devlogic AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina
personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt
gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och
att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig
Devlogic AB, med organisationsnummer 559293-1744, är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som sker.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Devlogic samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund
eller potentiell kund i samband med att du genomför köp eller använder våra tjänster:
●
●
●

Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och
telefonnummer.
Kundinformation såsom kundnummer.
Inloggningsinformation såsom användarnamn (e-postadress), lösenord och när
kontot registrerades, användes eller ändras.

4. När samlar vi in personuppgifter om dig?
●
●
●
●
●

Vid kund- och leverantörsrelationer
Vid köp och driftsättning av våra tjänster
Vid kontakt i supportärenden gällande våra tjänster
Vid registrering av kontaktuppgifter på Devlogics hemsida
Vid användning av våra tjänster

5. Ändamål med behandling av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in lagras i våra system och används endast för de ändamål
som de är avsedda för:
●
●
●
●

Administration och leverans av våra tjänster
För att tillhandahålla support
För att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt avtal
För att uppfylla lagstadgade skyldigheter

6. Utlämnande av personuppgifter
Devlogic delar inte personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att fullgöra
våra åtaganden enligt avtal. Devlogic kan även komma att lämna ut dina uppgifter till
myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för
att Devlogic ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

7. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
Den senast uppdaterade versionen av Devlogics integritetspolicy finns alltid på vår
webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är
publicerat på webbplatsen.
Devlogic har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras
kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Devlogics webbplats. Vi kan även
komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om
du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta dina tjänster hos Devlogic genom
att kontakta Devlogic, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

8. Kontakt
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha
mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle
vara felaktig och du vill att vi rättar den.
Vänligen kontakta oss via e-post dataprivacy@devlogic.se
Skriftlig begäran om registerutdrag skickas till:
Devlogic AB
Tunavägen 24
14742 Tumba

