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Som ett led i arbetet med att efterleva reglerna för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR har vi upprättat en 
Personuppgiftspolicy. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi har dem och vilka som tar 
del av dem.  
 

Personlig information 
De kontaktuppgifter som kan finnas registrerade/lagrade hos oss är t ex namn, adress, telefonnummer, e-
postadress, titel, bankrelaterade uppgifter som är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden 
gentemot dig.  

 
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? 
Uppgifter du lämnar till oss som köpande kund 
Uppgifter du lämnar till oss när du anlitar våra medarbetare 
Uppgifter från offentliga register 
Uppgifter som registreras i kontakt med oss genom t ex kundaktiviteter/mässor 

 
Användning av personlig information. 
LedLab AB samlar in och använder personuppgifter om användaren för att kunna utföra affären och leverera 
produkter, tjänster samt för att vi ska kunna ge god service. LedLab AB använder också informationen för att 
informera dig om produkter och tjänster som finns tillgängliga från oss. För detta ändamål kan informationen 
lämnas till LedLab AB:s partners.  

Du har rätt att ta del av de personuppgifter som registrerats om dig. Om informationen är felaktig eller irrelevant, 
vänligen kontakta oss för korrigering.  

 
Användning av kakor (cookies)  
LedLab AB: s websida använder cookies. En cookie är en textfil placerad på din hårddisk av LedLab AB:s 
webbserver. Vi kommer inte lämna ut någon information som samlats på detta sätt till tredje part.  

 
Skydd av personlig information. 
Vi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder gällande vår IT-säkerhet för 
att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.  

När du samtycker till våra allmänna villkor så samtycker du också till av vi behandlar dina personuppgifter. Du har 
när som helst möjlighet att återkalla ditt samtycke, vi kommer då inte längre behandla dina uppgifter eller 
inhämta nya om de inte behövs för att fullföra våra skyldigheter enligt lag som t ex bokföringslagen. 

 
Ändringar av denna policy  
LedLab AB kan komma att uppdatera dessa villkor, ex. vid ändringar i lagstiftning eller andra förändringar.  

 
För frågor om LedLab AB:s behandling av information, kontakta oss på order@ledlab.se. 


