
KUNDAVTAL:

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som (personnummer, adress, 

telefonnummer, dokument rörande uppdrag). Syftet med en sådan behandling är att kunna 

fullfölja vårt uppdrag mot er som kund. 

Vi har fått dina uppgifter från (personligen från den det gäller, fylls i av kund).

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är tecknande av avtal enligt 

samtycke.

Samtycke:

”Du har när som helst rätt att återkalla Ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande 

påverkar inte lagligheten innan samtycket återkallades”. 

Dina uppgifter kommer att sparas:

Så länge Du är kund hos Felix Lundgren plantskola AB

Under pågående avtalstid

Men ej längre än tre år om inte annat avtalats och det ej krävs längre lagring för att tillse 

annan lagstiftning så som bokföring mm.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vid behov komma att delas med: (kan tex vara 

skatteverket)

Om så behövs kan vi också komma att behöva dela dina personuppgifter med en tredje 

part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra 

dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig på Felix Lundgren plantskola AB är:

Niklas Nilsson, Hertig Valdemars väg 36, 311 37 Falkenberg, 0709-220921, 

info@felixlundgrenplantskola.com

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 

att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@felixlundgrenplantskola.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dem 

till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Felix Lundgren plantskola AB orgnr: 556640-9156

______________________________ ________________________________

Niklas Nilsson Namnteckning
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______________________________ ________________________________

Falkenberg xx-xx-2018 Ort och datum
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