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Allmänt 
 

Den här Integritetspolicyn beskriver hur Tecta AB, organisationsnummer 559229-2584, 
Österleden 3, 371 34, Karlskrona (“Tecta”) samlar in och behandlar personuppgifter vid 
användande av Tecta webbplats www.tecta.se och dess subdomäner (”Webbplatsen”) 
och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen. 

 
Integritet 

 
Tecta samlar in och behandlar personuppgifter vid användande av Tecta webbplats 
www.tecta.se och dess subdomäner och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls 
på Webbplatsen. 

 
Behandling av personuppgifter 
 
På Tecta betraktar vi datasäkerhet och din integritet som mycket viktigt och vi strävar alltid 
efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Tecta hanterar dina 
personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning General Data Protection 
Regulation (GDPR). Vi vill att du som kund ska veta varför och hur vi hanterar dina 
personuppgifter. 
 
Som kund hos Tecta hanterar vi dina personuppgifter i syfte att: 
- samla in, kontrollera och registrera personuppgifter som krävs för att ingå ett avtal 
- administrera och fullgöra ingångna avtal (ex. avisering, månatliga återbetalningar) 
- förebygga och motverka penningtvätt och bedrägerier 
- uppfylla skyldigheter som följer enligt lag. 
 

 
Skyddande av personuppgifter 
 
Att skydda personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss. Vi har vidtagit 
lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda 
insamlade personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, ändring och förstöring. Ett 
exempel är genom att begränsa vilka anställda som får komma åt olika typer av 
personuppgifter. 
 
Lagring av personuppgifter 
 
Om avtal inte ingås med Tecta, sparas personuppgifterna normalt upp till 6 månader. Om du 
blir kund hos oss sparas dina personuppgifter så länge som vi har ett gällande avtal med dig 
och därefter i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan också 
gälla när personuppgifter sparas för att Tecta ska uppfylla gällande lagstiftning, exempelvis 
penningtvättslagen där de kan behöva sparas upp till 10 år eller bokföringslagen där de kan 
sparas upp till 7 år. 



 
Vid klagomål kan den registrerade vända sig direkt till Datainspektionen med klagomål som 
rör Tectas hantering av personuppgifter via datainspektionen@datainspektionen.se eller på 
telefonnummer 08-657 61 00. 
 
Kontakt 
E-post: info@tecta.se 
Telefon: 010-5857330 
Adress: Österleden 3, 371 34 Karlskrona 
Företrädare: Jonatan Lindroth 
 
Den registrerades rättigheter 
 
Användare har rätt att: 
 
- skriftligen begära information om vilka personuppgifter Tecta behandlar 
- på begäran få uppgifter raderade eller felaktig information rättad 
- få personuppgifter raderade om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen 
- få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt 
möjligt (dataportabilitet). 
- när som helst återkalla samtycke till direktreklam. Om det är ett digitalt utskick kan du göra 
det genom att klicka på Unsubscribe/Avsluta prenumeration eller höra av dig till oss. Om det 
är ett pappersutskick kan du kontakta Tecta via mail: info@tecta.se, per post: Tecta AB, 
Österleden 3, 371 34 Karlskrona eller telefon: 010-5857330 
 
Delning av personuppgifter 
Tecta kan komma att dela registrerad information med tredje man, såsom andra företag 
inom koncernen, företag som Tecta samarbetar med och Tecta anlitade underleverantörer 
för behandling enligt sådana ändamål som anges ovan. 
 


