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GDPR IN SWEDISH 
 

GDPR-POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Denna policy omfattar Aldax AB. Vid eventuella synpunkter, klagomål etc. skall ni kontakta: ALDAX AB, 

Älvsjövägen 5, 125 34 Älvsjö, telefon 08-449 64 20 och be att få prata med personalansvarig som ansvarar för 

behandling av dina personuppgifter. 

 

ALDAX AB värnar om din personliga integritet och svävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa 

sätt. 

 

ALDAX kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om 

dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning. 

Vi kommer även att marknadsföra ALDAX. Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver eller måste 

av lagliga skäl. 

 

Antal människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan i 

organisationen än då de skall utföra tjänster för ALDAX:s räkning. 

 

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig 

hos oss oavsett hur de samlats in. Om du önskar sådan information skall du lämna in en skriftlig begäran om 

detta. Begäran skall enligt personaluppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan med andra ord 

ej skickas per e-post. Du har när som helst rätt att återkalla ett lämnat samtycke om behandling av 

personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära 

att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

GDPR IN ENGLISH 
 

GDPR POLICY FOR TREATMENT OF PERSONAL DATA 

 

This policy covers Aldax AB. If you have any comments, complaints, etc., please contact: ALDAX AB, 

Älvsjövägen 5, 125 34 Älvsjö, phone 08-449 64 20 and ask to speak with the HR department, which are 

responsible for processing your personal information. 

 

ALDAX AB protects your privacy and hovers after always protecting your personal information in the best 

possible way. 

 

ALDAX will process the personal information such as names and any addresses that we register about you in 

orders to provide you with the information and services you requested, as well as for follow up of sales. We 

will also market ALDAX. We do not store personal data beyond what we need or must for legal reasons. 

 

The number of people who have access to the data is limited and the information is not disclosed to anyone else 

in the organization if they are to perform services on behalf of ALDAX. 

 

You, according to GDPR, have the right to be informed once a calendar year of the personal data processed by 

you regardless of how they were collected. If you wish such information, you must submit a written request for 

this. The request must be sent by registered post according to the Personal Data Act and, in other words, cannot 

be sent by e-mail. You have at any time the right to revoke a given consent for processing personal data and if 

your personal data is processed in violation of the Personal Data Act, you have the right to request that your 

personal information be corrected, blocked or deleted. 

 

 

 

 

 


