
Integritetspolicy M&M i Fröland AB, 556991-0689 

1 Kund-/personuppgifter  
Vi samlar in personuppgifter i huvudsak när du kontaktar oss. Det kan gälla potentiella och befintliga 

kunder, potentiella och befintliga leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Syftet med 

insamlingen är att besvara ditt ärende, vanligtvis offertförfrågan, beställning, köp eller 

produktrelaterade frågor. Anledningen att vi samlar uppgifter är för att vi ska kunna skriva avtal, 

fakturor och för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot våra kunder och myndigheter samt 

mot våra anställda och våra leverantörer.  

Vi använder också dina personuppgifter för att ge dig bra service, exempelvis vad gäller uppföljning 

och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- 

och nöjdhetsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för 

direktmarknadsföring och vi överlåter aldrig dina uppgifter vidare ifall du inte uttryckligen ber oss att 

göra detta. 

1.1 Hur får vi tillgång till dina personuppgifter 
M&M i Fröland AB får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: 

- Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt 

- Offentliga register 

- Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare 

- Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick 

- Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar 

- Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på 

annat sätt tar kontakt med oss. 

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina 

personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra 

skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan 

fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. 

1.2 När lämnar vi ut dina personuppgifter 
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt 

till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, t.ex. till 

ett fraktbolag för att kunna skicka gods. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar 

vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. 

1.3 Ansvar 
M&M i Fröland AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina 

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

1.4 Borttagning av uppgifter 
Meddela info@mmfroland.se om du vill bli borttagen från vårt register. 
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