
Integritetspolicy - 

Domnarvsgården AB 
 

Vi på Domnarvsgården AB arbetar för att säkerställa att din personliga integritet 

skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Genom 

integritetspolicyn vill vi ge information om hur dina personuppgifter behandlas 

och skyddas hos oss. 

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter? 

Domnarvsgården AB (556435-1459), 781 84 Borlänge 

 

Vilka personuppgifter behöver vi? 

Domnarvsgården AB samlar in och lagrar personuppgifter när du/ditt företag 

registreras som kund. Det vill säga när du gör en beställning. De personuppgifter 

det kan handla om är till exempel namn, adress, telefonnummer, 

organisationsnummer samt e-mailadress. 

 

Hur använder vi dina personuppgifter? 

De personuppgifter du ger till oss används för att kunna leverera det du har 

beställt, för att kunna skicka fakturor och korrespondera samt för att kunna 

fullgöra Domnarvsgården AB rättsliga förpliktelser. 

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Domnarvsgården AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 

för att skydda dina personuppgifter och anpassar oss kontinuerligt till den 

fortlöpande tekniska utvecklingen. 



  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Domnarvsgården AB sparar dina personuppgifter så länge som de är relevanta 

eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. 

 

Ändra, radera och granska dina personuppgifter? 

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de 

personuppgifter Domnarvsgården AB har om dig. Om dessa uppgifter är 

felaktiga kan du begära att få dem rättade.  

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på 

personuppgifter kan inte raderas. 

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter? 

Det är Domnarvsgården AB som har tillgång till dina personuppgifter. Vi säljer 

eller byter inte dina personuppgifter med tredje part för 

marknadsföringsändamål. 

 

Ändringar i policy 

Domnarvsgården AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna 

integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning ändringar är 

nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller 

tekniska krav. 

 

Överlåtelse 

Om Domnarvsgården AB säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela 

eller delar av verksamheten kan dina personuppgifter komma att överlåtas i 

samband med detta. 

 



 

Kontakt 

Post: Domnarvsgården AB 

 781 84 Borlänge 

 

Besök:  Domnarvsgården AB 

 Kontorsviksvägen 1 

 784 44 Borlänge 

 

Telefon: 0243-712 65 alternativt 0243-192 66 

E-post: domnarvsgarden@telia.com alternativt asa.dg@telia.com 
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