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INTEGRITETSPOLICY 

 

1 ALLMÄNT 

I denna integritetspolicy anges hur ProstaLund samlar in, behandlar, lämnar ut och 
lagrar dina personuppgifter.  

Integritetspolicyn gäller för de personuppgifter som du delar med oss, såsom när du 
köper produkter från ProstaLund, beställer prenumeration på våra pressmeddelanden 
eller nyhetsbrev och i andra kontakter med ProstaLund, såsom vid besök på 
ProstaLunds hemsida eller när du har en fråga och har kontakt med ProstaLund eller 
om du söker jobb hos oss. 

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är 
alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor! 

2 ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER  

ProstaLund AB, org. nr 556745-3245, Mobilvägen 10, 223 62 Lund (”ProstaLund” eller 
”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter. 

3 INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken egenskap du 
har kontakt med oss.  

När du köper produkter lämnar du information om dina kontaktuppgifter och 
betalningsuppgifter. Om du beställer prenumeration av pressmeddelande eller 
nyhetsbrev på vår hemsida lämnar du information om dina kontaktuppgifter. Om du har 
en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende samlar vi in och behandlar de 
personuppgifter som lämnas av dig. Normalt samlas också uppgifter om IP-adress och 
din användning av ProstaLunds hemsida in. 

Om du söker jobb hos ProstaLund behandlar vi de uppgifter du själv delar, ditt CV, ditt 
personliga brev och annan information som du lämnar till oss eller till av oss anlitat 
rekryteringsbolag, såsom exempelvis betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att 
registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från 
eventuella personlighetstester. 

4 ÄNDAMÅL MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken egenskap 
du är i kontakt med oss.  
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Om du är kontakt med oss i egenskap av kund behandlar vi dina personuppgifter i 
syfte att behandla din order, leverera produkter och hantera betalningen, dvs. för att 
fullgöra vårt avtal med dig. 

Om du beställer en prenumeration av våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev 
behandlar vi dina personuppgifter för att kunna göra dessa tillgängliga för dig. 

Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter för rekryteringsändamål 
med stöd av vårt berättigade intresse av att administrera ProstaLunds rekrytering och 
kompetensförsörjning. 

Vid övrig kontakt med ProstaLund, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post, 
behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och besvara din 
fråga. 

5 HUR LÄNGE SPARAR VID DINA PERSONUPPGIFTER?  

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandling för de 
ändamål som anges i denna policy. Vi gallrar löpande ut personuppgifter som bedöms 
inte vara aktuella alternativt som inte längre behövs för de ändamål som anges i denna 
policy.  

Dina personuppgifter som kund sparas till dess att köpet har genomförts (inklusive 
leverans och betalning) och för den ytterligare tid som krävs i syfte att kunna hantera 
eventuella reklamations- och garantiärenden. 

Dina uppgifter som jobbsökande sparar vi normalt under den tid rekryteringen pågår. 
Uppgifterna kan komma att sparas längre för att kunna användas vid ett eventuellt 
överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande 
diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering eller efter 
mottagandet av spontanansökan kommer uppgifterna att raderas. 

6 VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED? 

Dina personuppgifter som kund till oss kan komma att delas med vår externa 
samarbetspartner Specialistläkargruppen i Kalmar. 

Dina personuppgifter som jobbsökande kan komma att delas med externa 
samarbetspartners inom exempelvis rekrytering och tillhandahållande av IT-system vid 
eventuell bedömning av jobbansökningar.  

7 VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?  

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES. 

mailto:info@prostalund.com
http://www.coretherm.se/


                                                                                                           M-2018-013/SE-rev1 
 

 
ProstaLund AB 

Mobilvägen 10, 223 62 Lund  •  Tel: +46 46 12 09 08  •  info@prostalund.com  •  www.coretherm.se 
 
 

  

8 DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna 
lämnas i form av ett utdrag ur vårt register. 

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar 
eller kompletterar dem. 

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål. 

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd 
av en intresseavvägning. 

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att 
vända dig till Datainspektionen med klagomål. 

9 ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN 

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av 
policyn finns tillgänglig på vår hemsida. 

10 KONTAKTUPPGIFTER 

Om du har frågor om innehåller i denna policy eller om du vill komma i kontakt med 
oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta 
oss på: info@prostalund.com 
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