
 

Integritetspolicy 

 

 

 Personuppgiftsansvarig. 

MIR Gruppen AB, org. nr. 556496-8138, Turbingatan 12-14, 598 40 Vimmerby är 

personuppgiftsansvarig för hur företaget samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i 

enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. 

 

 Vilka uppgifter samlas in, och varför? 

 

MIR Gruppen AB samlar bara in information om dig som är nödvändig för att kunna 

tillhandahålla den information och de tjänster som krävs för att kunna fullgöra ett avtal eller 

erbjuda de tjänster/produkter/åtgärder och information som ni efterfrågar. Dessa 

kontaktuppgifter är t.ex. namn, adress, mailadress, telefonnummer och i vissa fall 

personnummer. MIR Gruppen AB kommer ej att samla in mer information än vad som 

behövs. 

 

 Vem använder och hanterar uppgifterna? 

 

Endast betrodda medarbetare/personal på MIR Gruppen AB har tillgång till och hanterar 

dessa uppgifter. Personuppgifter kan också om det är nödvändigt med hänsyn till rättsliga- 

eller andra lagkrav behöva lämnas ut till tredje part, t. ex myndigheter och domstol. 

 

 Lagring av personuppgifter. 

 

MIR Gruppen AB radera eller anonymiserar dina personuppgifter efter hand som de ej är 

nödvändiga för att uppfylla dess syfte vad gäller fullgörande av avtal och tjänster. 

 

 Var och hur lagras personuppgifterna? 

Digitala personuppgifter lagras på server i Sverige. De leverantörer och entreprenörer som vi 

samarbetar med tecknar vi biträdesavtal med som reglerar hur personuppgifterna får 

hanteras. Andra kontaktuppgifter/ personuppgifter som hör ihop med avtal lagras och 

förvaras i skåp/arkiv i låsta utrymmen. 

 Säkerhet. 

För att hantera dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt enligt gällande lagstiftning 

vidtar MIR Gruppen AB flera säkerhetsåtgärder som t.ex. virusskydd, lösenordsinloggning, 

förvaring i låsta skåp/arkiv. 



 

 Gallring. 

MIR Gruppen AB sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt för att fullgöra avtal 

och lagkrav. Fastställda gallringsrutiner säkerställer att vi tar bort eller anonymiserar 

uppgifter som inte längre behövs. 

 

 Våra kunders rättigheter. 

 

Som kund har du rätt till: 

 Information om behandlingen (ändamålet, vilka uppgifter, åtkomst, lagringstid ) 

 Registerutdrag (vilka uppgifter vi har) 

 Rättning av felaktiga uppgifter 

 Radering/ borttagning av uppgifter i de fall det inte strider mot annan lagstiftning. 

 

 

 

Om du har frågor eller klagomål avseende MIR Gruppen AB:s hantering av 

personuppgifter så ta kontakt med oss via tel. 0492 – 795 50 eller via e-post 

mail@mirgruppen.se. 

 

 

Ändringar och uppdateringar. 

 

MIR Gruppen AB förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera/ändra denna policy 

för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagkrav. 
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