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Information avseende LagoTech´s hantering av personuppgifter  

Dina kontaktuppgifter kan vi ha registrerat i samband med köp av våra produkter eller så kan 

vi ha fått dem vid ett personligt besök, på en mässa eller vid något annat tillfälle. Vi kan 

också ha samlat in uppgifter manuellt från publika sidor på webben (t ex hemsidor, eniro.se, 

allabolag.se, hitta.se, Google, Linkedin och andra webbplatser) 

I och med att GDPR trädit i kraft 25 maj 2018 vill vi uppmärksamma dig på följande. 

- De personuppgifter vi kan ha lagrat på dig är kopplat till det företag du arbetar på. De 

uppgifter vi kan ha lagrat är ditt för- och efternamn, ev befattning, ev avdelning, e-

postadress och telefonnummer. 

 

- Vi säljer aldrig ut dina kontaktuppgifter till andra aktörer. 

 

- Vi delar inte dina kontaktuppgifter med andra aktörer, förutom i de fall det föreligger 

skyldighet p g a produktens beskaffenhet och användningsområde, vilket är mycket 

sällsynt. I dessa fall kommer vi begära ett samtycke från dig först.  

 

- Du kan kontakta oss om du vill veta mer om dina lagrade uppgifter eller om du vill bli 

borttagen ur vårt register. 

 

Information regarding LagoTech’s handling of personal information 

Your contact details may be saved when you make a purchase with us or we may have gotten and 

saved them from a personal meeting, a fair or any similar event. We may also have gathered data 

from public sources such as company webpages, allabolag.se, hitta.se, LinkedIn and similar sites. 

GDPR became valid May 25th 2018 and we want to bring the following to your attention. 

• The personal data we may have on you are all connected to the company you work for. The 

data saved may be your first and last name, your position, your department, your e-mail and 

your telephone number. 

• We never sell your data to anyone. 

• We don’t share your data with anyone except if it’s our obligation due to the nature of the 

product which is very rare. In these cases we will ask for consent from you first. 

• You can contact us if you want to know what we saved about you or if you want to be 

removed from our register. 


