
GDPR VILLKOR 
 
Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 
 
Prime Team Solutions AB och respektive företag inom organisationen samt  nätverket av 
underleverantörer är ansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster vi erbjuder 
eller som annars behandlas, förbereds och administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade 
personuppgifter till oss men utan dessa kan vi inte utföra arbete eller slutföra processer i form av 
diverse administrativa åtgärder. Vi behandlar uppgifterna för att tillgodose dina intressen i 
förekommande fall för redovisnings och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas då 
uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal då vi erhållit ett samtycke från 
Er att behandla uppgifterna. 
  
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och 
riskhantering, utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 
 
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall än särskilt 
överenskommits mellan respektive företag vi kopplar in i samband med helhetslösningar gentemot 
kunderna. Inom ramen för ett visst uppdrag är det nödvändigt att tillvarata dina rättigheter.  
 
Blir det nödvändigt skall vi uppfylla lagstadgad skyldighet efter beslut av myndighet eller domstol. 
 
Personuppgifterna sparas max tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som 
påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra. 
Verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. 
 
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från bolaget om användningen av personuppgifter som 
berör dig genom att  skicka en förfrågan till oss på office@primeteamsolutions.com 
 
V handlägger detta och kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är 
felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.  
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkta marknadsföringsändamål. 
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i 
Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till 
tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 
 
 
Anti-SPAM policy 
Vi tar direkt avstånd från allt som har med spam, eller skräppost, att göra. Vi medverkar ej till att                   
skicka SPAM, och skickar inte e-post från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt                  
relaterade till vår verksamhet. 
Som kund till oss kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat,                 
samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. Om du har valt att ta emot vårt                
nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Vill du inte               
längre ta emot några nyhetsbrev kan du enkelt avregistrera dig via en avregistreringslänk i det               
aktuella nyhetsbrevet, eller kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp. 
  
Force majeure 
Vi anser oss befriade från förpliktelse att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof,              
stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer        
samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka inte skäligen kunnat förutses eller undvikas. 
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