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Rättigheter
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat
rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.
För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om
dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida här:
www.datainspektionen.se.
Rätt till Information: I våra allmänna villkor beskriver vi vilken information som vi lagrar om dig. I våra
mobilappar kan du se och ändra många av dina personuppgifter, eller så kan du be administratören på ditt
företag att . Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter
om dig som vi har registrerade hos oss. Kontakta kundsupport om du vill beställa ett registerutdrag.
Rätt till rättelse av personuppgifter: Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du
rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta kundsupport. I Appen
kan du själv uppdatera och ändra många uppgifter om dig genom att gå in på din profil.
Rätt att ge och ta tillbaka samtycke: För att få ge dig information om nyheter i Tellit så behöver vi ditt
samtycke, vilket beskrivs i våra allmänna villkor. Du har rätten att när som helst ta tillbaka samtycket för
fortsatt behandling. Kontakta kundsupport om du vill återkalla ett givet samtycke.
Rätt att avsäga dig direktreklam: Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du
kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta vår kundsupport.
Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på berättigat intresse: Vi på Tellit genomför ingen
personuppgiftsbehandling som baserar sig på ”Berättigat intresse”. Vi utför endast databehandling baserat på
”Avtal” (Att kunden och Tellit har, eller ämnar att ha, ett avtal på utförande av Tellits tjänster), ”Legal
skyldighet” (Att vi på Tellit skall sköta vår bokföring och där ingår kundavtalen) och ”Samtycke” (ett samtycke
med dig som kund som vi behöver för att få göra kommunikations- och marknadsutskick till dig).
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att få dina
personuppgifter raderade. Om det exempelvis inte längre finns något behov av att behandla
personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja
ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera
dem
Dataportabilitet, flytta din data: Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett
strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter
som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för
ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

Blekingegatan 8B
371 57 Karlskrona Sweden
–
020 120 28 82
info@tellit.se
tellit.se

2018-05-28

Rätt att motsätta dig Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
Tellit genomför inget automatiserat beslutsfattande.

Vi uppdaterar våra Allmänna villkor
Vi har uppdaterat våra allmänna villkor för att göra dem ännu tydligare hur vi behandlar personuppgifter. Du
kan läsa dem här: www.tellit.se/allmanna-villkor/.
Vill du veta mer? Har du frågor kring våra tjänster kontakta gärna vår kundsupport på telefonnummer
020 120 28 82. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på
Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.
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