Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss och vi skyddar därför dina personuppgifter och behandlar dem
i enlighet med gällande dataskyddslagar. Integritetspolicy informerar dig om hur dina
personuppgifter behandlas. Den gäller för uppgifter som samlas in i samband med förfrågan,
beställning, köp eller genom användning av vår hemsida eller prenumerationer på
nyhetsbrev.
Ansvarig
Histolab Products AB (556098-6811) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Personuppgifter
Histolab Products AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi
samlar in via vår webbplats eller erhåller från en tredje part inom ramen för vårt
affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna
information till oss, likaså när du registrerar dig för nyhetsbrev. Du kan även komma att
lämna information av andra anledningar. Personuppgiften kan vara namn, bild, IP adress,
personnummer, kontakt- & adressuppgifter, personliga preferenser, telefonnummer.
Varför behandlar vi personuppgifter
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar och eventuella avtal.
Det kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster och produkter, utbildningar
som du deltar i eller prenumerationer på nyhetsbrev.
Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföring, uppföljning samt
för vår sälj- & produktutveckling i syfte att förbättra våra tjänster och produkter. I de fall du
inte vill ta del av marknadsföring eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via mail
mail@histolab.se eller telefon 031- 709 30 30.
Skäl för behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter där det i enlighet med tillämplig lagstiftning finns legitimt
och berättigat intresse. Vi använder oss av våra legitima intressen när det gäller att
upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om
verksamheten och våra tjänster. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de
rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.
För ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver samtycke, kommer vi att inhämta ditt
samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.
Vi distribuerar inte eller gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.
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Säkerhet
Histolab Products AB värnar om hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte
vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och raderas när ändamålen med
behandlingen fullgjorts.
Utlämnande av personuppgifter
Histolab Products AB kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår
räkning, t ex för IT-tjänster, marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa
tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får
tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får
alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina
personuppgifter även hos våra samarbetspartners.
Histolab Products AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part endast om det rör
utredning av brott eller om skyldighet att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller
myndighetsbeslut föreligger.
Rättigheter
Du kan när du vill höra av dig med dina frågor och funderingar. I enlighet med tillämplig
personuppgiftslagstiftning har du rätt att, begära att få tillgång till dina personuppgifter, att
få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade, att behandlingen av dina
personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke
har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.
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