GDPR POLICY
Dessa uppgifter sparar och samlar vi in: Namn, vilket företag ni representerar, mailadress till arbete,
mobiltelefonnummer/telefonnummer till arbete, samt er titel på företaget. Vi samlar inte in eller
sparar några känsliga uppgifter.
I första hand samlar vi in de uppgifter som du själv uppger till oss. Oftast via personlig kontakt vid våra
mikromässor eller via telefon. Det kan även vara via våra kontaktformulär på någon av våra hemsidor
eller vid mailkorrespondens.
En del uppgifter har vi samlat in via andra kanaler som handhar kontaktuppgifter till företag som är
direkt relaterade till vårt arbete inom B2B.
Vad använder vi dina personuppgifter till och hur används de? Vi använder uteslutande era uppgifter
för marknadsföring. Om vi ser er som en uppdragsgivare så använder vi era uppgifter för att kontakta
er i syfte att marknadsföra oss själva. Detta gör vi främst via telefon och via nyhetsmail.
Om vi ser er som en potentiell kund gentemot våra uppdragsgivare så använder vi era uppgifter för att
marknadsföra våra uppdragsgivare. Både via personliga kontakter i form av telefonsamtal och
mikromässor men också via nyhetsmail.
Såhär sparas era uppgifter:
- I vår interna databas: Här sparar vi kontaktuppgifter till kunder och uppdragsgivare. Här
sparas information om vår kontakt med ert företag och även information som rör våra
mikromässor (rapporter, bokningar m.m.)
- Vår interna server: Här sparas offerter, orders samt mailkorrespondens mellan oss och ert
företag. Varje unik affärsrelation sparas i en egen mapp för att underlätta spårning och
registerutdrag. På vår server sparas även rapporter i PDF- och Excelformat från våra
mikromässor som innehåller kontaktuppgifter.
- APSIS: Här sparas kontaktuppgifter i syfte att skicka nyhetsmail. Uppgifterna sparas i listor
fördelade efter företagens bransch.
- Google kalender: Här sparas kontaktuppgifter till vår kontaktperson i samband med
utförandet av våra mikromässor eller andra kundbesök.
- Mailkonton: Här sparar vi så lite kontaktinformation som möjligt, våra mailkonton rensas
kontinuerligt och töms en gång om året.
- SPCS bokföringsprogram: Här sparas kontaktuppgifter till vår kontaktperson på företaget samt
dess telefonnummer och mailadress i syfte att skicka kundfakturor. Denna information sparas i
enlighet med bokföringslagen.
- Säkerhetskopior: Vi sparar en säkerhetskopia som direkt speglar ovanstående information en
gång per vecka i DropBox. Säkerhetskopian byts ut varje vecka och ingen föråldrad information
sparas.

Säkerhet
Vår server skyddas av en förstklassig brandvägg samt kontinuerligt uppdaterade virusskydd. Denna
server kan endast nås via de lösenordsskyddade datorer som handhas av den lilla interna organisation
som vårt företag består av.
Alla utomstående personuppgiftsbiträden som via sina system kan ha access exempelvis APSIS har
bindande avtal som nekar dem att på något vis använda sig av eller ta del av våra kontaktuppgifter.
Dataskyddsinspektionen
Om ni anser att vi hanterar era uppgifter på ett otillbörligt vis kan ni lämna ett klagomål till
Dataskyddsinspektionen så kommer de att kontrollera vår hantering.
Personuppgiftsansvarig
Marknadspartner M&L AB, Karl Nordströms väg 31, 432 53 VARBERG,
0340-629 270, info@marknadspartner.com – Lars Mattsson och Mårten Lundell

