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Integritetspolicy för Ningab AB verksamhet

NingAB värnar om din personliga integritet och behandlar alla personuppgifter enligt
gällande dataskyddsförordning GDPR (General data Protection Regulation). Denna policy
förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter när du är i kontakt med någon av våra
verksamheter.
Lagen är till för att skydda dig när det gäller rätten till dina personuppgifter. Du äger rätten
till uppgifterna och vi som företag ska göra allt vi kan för att skydda dem. Det är vår
skyldighet att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter, om var dessa finns
och hur de används.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi kommer att behöva olika uppgifter om dig vid tex anställning, samarbeten, eller när du
använder någon av våra produkter t.ex. appar.
Vid anställning kommer vi begära personuppgifter av dig såsom personnummer, adress,
telefonnummer, e-postadress och information gällande löneutbetalning. Detta för att vi ska
kunna skriva avtal och betala ut lön till dig allt enligt rådande lagar för anställning och
utbetalning av lön.
Vid samarbeten med myndigheter, företag och andra kommer vi att begära uppgifter om
verksamheten och kontaktperson för samarbetet för att kunna skriva offerter och avtal.
Vid användandet av appar kommer vi att begära in en viss användardata från dig för att
tjänsten på din enhet ska fungera på ett tillfredställande sätt. Exempel på detta kan vara att
appen begär: geografisk placering, tillåtelse att visa notiser, läsa och skriva i lagringsyta och
annat.
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Hur samlar vi in data?
Du får i kontakt med oss fråga om du accepterar att vi sparar uppgifter om dig alternativt ditt
företag som är adekvata för uppdraget eller tjänsten. Frågan formuleras skriftligt som ett
samtycke till uppgiftslämning.
I våra app-tjänster ställs frågan i appen.

Hur länge sparar vi data?
Vi kommer att behålla personuppgifter i enlighet med de lagkrav som finns och utifrån en
intresseavvägning.

För företag som vi samarbetar med kommer vi att spara kontaktuppgifter under ett år för att
ta en kontakt för uppföljning/ uppdatering av levererad tjänst och därefter raderas
informationen.
I våra apptjänster försvinner informationen när appen raderas.

Hur länge sparar vi arbetsmaterial och färdiga produktioner som går ut till kund?
Detta regleras i specifika avtal mellan NingAB och Kund, men som grund sparar vi allt
material tills vi levererat och avslutat samarbetet.

Vem får ta del av informationen?
Vi lämnar inte ut information om dig eller ditt företag organisation till tredje part utan din
tillåtelse med undantag av externt företag som ombesörjer NingAB´s ekonomiska
redovisningar samt löner.
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Hur skyddar vi din data?
Vi hanterar alla uppgifter varsamt och de uppgifter som lämnas till oss sparas digitalt i våra
interna IT-system och i pappersform i pärmar i låsta skåp. Tillgången till mapparna och skåp
är begränsad till ett fåtal personer som har tillgång genom tex. lösenord.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst fråga oss om vilka uppgifter som vi har om dig och vi ska
tillhandahålla dig uppgifterna inom några veckor.
Du har rätt att begära att uppgifter om dig raderas under förutsättning att det inte strider
mot gällande lagar. Detta ska av oss göras skyndsamt.
Du har rätt att begära rättning av felaktiga uppgifter. Detta ska av oss göras skyndsamt.
Du har rätt att återkalla samtycke gällande information. Detta ska återkopplas av oss
skyndsamt.

Ansvar för visat material på NingABs plattformar
NingAB arbetar med att tillgängliggöra information för beställande kund. Vi visar i våra olika
kanaler och plattformar upp, enligt överenskommelse med kund, produktionen/produkten.
Med kanaler och plattformar menar vi bl.a. NingAB´s webbsida, i olika kanaler på social
media och i appar.
NingAB arbetar bl.a. med att producera översättningar till kund och det är alltid kunden som
äger och ansvarar utåt för alla delar i den slutgiltiga produkten så som t.ex. innehåll och
utformning.
NingAB visar upp produktioner och hänvisar till annat digitalt material, såsom länkar till
webbsidor, i sina kanaler. Dessa kan vara framtagna och producerade av andra aktörer än
NingAB och ansvaret för dessa produktioner ligger hos ägaren av densamma.
NingAB friskriver sig i och med denna text från allt ansvaret för aktuell produkt/ produktion.
Detta kan exempel gälla: innehåll, kvalitet på film, kvalitet för produkt, kvalitet på språk som
används, åsikter, formuleringar, informationsfel, översättningsfel, utformning av
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produktionen, färgkontraster och annat. Vi betonar att ansvaret ligger hos produktägaren
vilket kan vara företag, myndighet eller privatperson.

Ändring av policyn
NingAB förbehåller sig rätten att ändra policyn. Senaste datum för uppdatering av policyn
går att läsa i dokumentets sidhuvud.
Gällande appar accepterar du kommande uppdateringar i och med installationen av appen.

Kontakt med oss
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina eller uppgifterna kring ditt företag eller har
frågor om våra externa företag som vi samarbetar med, är du välkommen att kontakta oss
och det gör du lättast via e-post.
E-post: info@ningab.se

NingAB

Orgnr: 556770-8192

Adress:

Winterommesväg 3
79392 Leksand

Telefon:

0247-131 20

Mobil:

0735-312374
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