
Access Control Cloud Applications
Stör ej för åtkomstkontroll Molnapplikationer

1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEARBETAR VÅRA MOLNBASERADE APPLIKATIONER

FÖR ÅTKOMSTKONTROLL?

Som ledande företag inom passerkontrollbranschen tillhandahåller SALTO olika moln till våra kunder (såsom SALTO KS,

SALTO Nebula, SALTO Homelok och JustIN Mobile). Tillgången till och användningen av sådana Molnbaserade applikationer

för åtkomstkontroll är begränsad till de kunder (juridiska personer eller eventuellt individer) som har förvärvat motsvarande

användningslicenser eller prenumerationer (”Kunder”) och till de användare som auktoriserats av kunderna att använda vissa

eller delar av deras funktioner (”Användarna”).  

Om du vill bli Användare av våra åtkomstkontrollplattformar eller installera våra mobilappar (den " Plattformar”), kommer

SALTO att behöva behandla dina personuppgifter och dessutom kommer du att generera vissa personuppgifter genom din

användning av Plattformarna. Vi kan skilja mellan:

1.1 Personuppgifter du lämnar till oss

Du kan tillhandahålla följande data: 

Om dig själv: Du kommer direkt att ge oss personlig information om dig själv när du registrerar dig på någon av våra

plattformar. De specifika personuppgifterna beror på varje Plattform, men det hänvisar vanligtvis till grundläggande

identitets- och kontaktdata; som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Observera att rutorna markerade med en

asterisk (*) är absolut nödvändiga för registrering eller för att slutföra vissa åtgärder, så det kommer inte att vara möjligt att

gå vidare om du inte tillhandahåller sådan information.

Om andra: Dessutom, beroende på din Användare inom Plattformen, kan du tillhandahålla personlig information om andra

när du lägger till eller bjuder in nya Användare till din webbplats eller om du tilldelar nycklar till andra Användare för att få

tillgång till dina lokaler utrustade med SALTO produkter. Om du bjuder in en ny Användare att gå med i vår plattform, gör det

endast om du tidigare har behörighet att tillhandahålla sådan tredje parts data till SALTO och har informerat dem om

behandlingen av deras uppgifter i enlighet med denna policy.

Du är ansvarig för sanningshalten och riktigheten i de uppgifter du lämnat samt för att hålla sådan information uppdaterad i

plattformarna. SALTO förbehåller sig rätten att utesluta dig från plattformen om du har tillhandahållit falska uppgifter, utan att

det påverkar andra åtgärder som kan fortsätta enligt lag.

1.2. Personuppgifter vi samlar in automatiskt

För att kunna tillhandahålla kunderna motsvarande tjänster via de olika plattformarna kan vi samla in följande data:

Åtkomstaktivitet: Våra plattformar loggar din interaktion med SALTOs lås och passerkontrollutrustning installerad i våra

kunders byggnader eller lokaler. 

Användningsdata: Vi kan hämta vissa personuppgifter relaterade till din användning av plattformen och den enhet du

använder. 
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När det gäller våra mobilappar, var medveten om att om din enhets operativsystemversion är Android 6.0 eller högre, för att

kunna använda appen för att öppna dörrar eller annan SALTO som använder Bluetooth-teknik, måste Android aktiveras

platsbehörigheter. Ändå kommer SALTO inte att komma åt eller på annat sätt behandla någon information som rör din plats.

Småkakor: Dessutom använder vi cookies, pixlar eller liknande teknologier som är webbverktyg som gör det möjligt att lagra

och hämta information från Användare för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av användning och navigering av

Plattformarna. Du kan hitta ytterligare information om cookies och liknande tekniker som används i Cookies Policy för varje

plattform.

1.3. Personlig information som tillhandahålls av andra användare

Eftersom det är Kunden som bestämmer vilka Användare som kan använda sina åtkomstkontrolllösningar och vilka

Användare som tilldelas nycklar, kan andra Användare lägga in dina uppgifter i Plattformen. Detta händer till exempel när en

befintlig Användare bjuder in dig att gå med i vår plattform eller när du får digitala nycklar för att komma åt vår kunds lokaler

(t.ex. hotell, co-working spaces, etc.). 

I detta avseende, se till att du har lämplig auktorisation innan du ger tredje parts data till SALTO och kom ihåg att informera

dem på lämpligt sätt om behandlingen av deras data innan du lämnar dem till SALTO och att erhålla erforderligt samtycke, där

så är lämpligt. Var dessutom särskilt försiktig när du anger data från minderåriga användare (användare under 14 år). Gör det

endast när du har ett samtycke givet eller godkänt av innehavaren av föräldraansvaret för barnet. 

1.4. Personuppgifter vi samlar in från andra källor

I händelse av att du loggar in på någon plattform via ett socialt nätverk kommer SALTO att få din identifiering och

kontaktinformation från ett sådant socialt nätverk.

2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Beroende på den specifika plattformen du använder och vilken typ av kund (juridiska personer eller individer) som har gett dig

tillgång till den, kan vi behandla dina personuppgifter under rollen som personuppgiftsansvarig eller databehandlare. 

Där vi agerar som registeransvarig kommer den berörda juridiska personen att vara Salto Systems, SL (" Salto") med

registrerad adress på C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) – Spanien. 

Om du är intresserad av att veta i vilka fall vi agerar som registeransvarig eller som processor, vänligen fortsätt läsa för att

hitta all information om var och en av våra plattformar. Observera att hans integritetspolicy endast är tillämplig i samband

med behandling av personuppgifter som utförs av SALTO som agerar som registeransvarig för dina uppgifter.

3. VARFÖR OCH FÖR VAD KOMMER VI ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

I det här avsnittet kan du hitta detaljerad information om syftena med behandlingen som SALTO kommer att utföra på dina

personuppgifter och den rättsliga grunden för nämnda behandlingsaktiviteter, beroende på den specifika plattformen du

använder.

3.1. SALTO KS

Behandling som registeransvarig:
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SALTO kan behandla personuppgifterna inom SALTO KS som personuppgiftsansvarig i följande fall:  

Kontodata: Eftersom du måste registrera dig som Användare för att få tillgång till SALTO KS kommer SALTO att behandla

dina uppgifter för att hantera din registrering och för att tillhandahålla de tjänster som är kopplade till ditt konto. Detta ger

dig rätt att via ett enda SALTO KS- Användare hantera alla webbplatser som motsvarande kunder har gett dig åtkomst till. 

Du kan skaffa ditt SALTO KS-konto på två olika sätt: 

1. Du kan direkt registrera dig som Användare av SALTO KS genom att fylla i registreringsformuläret för vilket du måste lämna

vissa uppgifter relaterade till din identitet.

2. Du kan bjudas in eller läggas till av en kund hos SALTO KS som vill ge dig nycklar för att öppna vissa dörrar till sina lokaler.

Detta innebär att kunden kan ge oss viss information om dig (såsom namn och e-postadress). 

Behandlingen av dina kontouppgifter kommer att baseras på ditt avtalsförhållande med SALTO som Användare av SALTO KS,

eftersom du måste acceptera motsvarande användarvillkor och/eller slutanvändarlicensavtal för registrering i SALTO KS. För

att undvika tvivel, all bearbetningsaktivitet relaterad till tillhandahållandet av tjänsterna samt när vi kontaktar dig för SALTO

KS-relaterade ämnen, kommer behandlingen att baseras på dessa grunder. 

Analytisk relaterade data: Vi kommer också att använda dina uppgifter för att underhålla, utveckla och förbättra våra

produkter och tjänster, inklusive att skapa och distribuera rapporter och annat material. Vi försöker alltid endast använda

icke-personliga uppgifter för detta ändamål (såvida detta inte är möjligt), så vi kommer att anonymisera informationen för

att eliminera dina personuppgifter. Dessutom kan vi använda det för att kontrollera efterlevnaden av våra immateriella

rättigheter och när vi kommunicerar med dig för att hålla dig informerad om våra produkter och/eller tjänster som kan vara

av ditt intresse.

Webbplatsrelaterade data: Dessutom, om du är en kund av typen konsument (dvs. en privatperson, som inte är ett företag

eller en professionell) som har köpt prenumerationen på SALTO KS tjänster eller om dina uppgifter har lagts till SALTO KS av

en konsumenttyp Kund, SALTO kommer att behandla alla uppgifter i ditt SALTO KS-konto som registeransvarig. Detta

inkluderar även data som är relaterade till en specifik webbplats – såsom åtkomstbehörigheter eller nycklar som du har

beviljats för åtkomst till kundens lokaler och din interaktion med SALTO installerade i sådana lokaler. De rättsliga grunderna

för behandlingen av dina personuppgifter är dock desamma som nämnts ovan. 

Dessutom kan SALTO och dess koncernenheter också behandla Användarnas data om kunden ber vårt tekniska support om

hjälp för att lösa ett tekniskt problem.

Bearbetning som processor: 

Även om vi alltid behandlar kontot och analytisk relaterade data som registeransvarig, kan webbplatsrelaterade data

behandlas som SALTO under rollen som processor beroende på vilken typ av klient som använder våra plattformar. 

SALTO kan komma att behandla personuppgifterna inom SALTO KS som processor i händelse av att du är en Användare av

en webbplats som tillhör en kund av affärstyp (dvs. kunder som är juridiska personer), SALTO kan komma att behandla en del

av de uppgifter som är direkt relaterade till sådan webbplats som databehandlare för vår kunds räkning som abonnerar på

SALTO KS tjänster. Detta inkluderar till exempel åtkomstbehörigheter eller nycklar som du har beviljats för åtkomst till

kundens lokaler och din interaktion med SALTO installerade i sådana lokaler.

3.2. SALTO
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SALTO kan behandla personuppgifterna inom SALTO Nebula under två olika roller beroende på vilken typ av kund (konsument

eller företag) som använder SALTO Nebula: 

Konsumentkunder – SALTO som controller: SALTO kommer att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig

under följande två omständigheter: 

Om du är en kund av typen konsument som har köpt prenumerationen på SALTO Nebula-tjänster; eller, 

Om du är en Användare som har lagts till eller inbjuden att skapa ett SALTO Nebula-konto av en kund av konsumenttyp,

vilket innebär att kunden kommer att ge oss vissa personuppgifter om dig (såsom ditt namn och din e-postadress). 

I dessa fall kommer dina uppgifter att behandlas baserat på:

1. Avtals- eller förhandsförhållande: Eftersom du måste acceptera motsvarande användarvillkor och/eller

slutanvändarlicensavtal för registrering i SALTO Nebula, kommer behandlingen av dina uppgifter att baseras på ditt

avtalsförhållande med SALTO som Användare av SALTO Nebula. För att undvika tvivel kommer bearbetningen att baseras

på dessa grunder för all bearbetningsaktivitet som är relaterad till tillhandahållandet av tjänsterna samt när vi kontaktar dig

för SALTO Nebula-relaterade ämnen.

2. Berättigat intresse: Vi kommer också att använda dina uppgifter för att underhålla, utveckla och förbättra våra produkter och

tjänster, inklusive att skapa och distribuera rapporter och annat material med anonymiserad information. Vi försöker alltid

endast använda icke-personliga uppgifter för detta ändamål (såvida detta inte är möjligt), så vi kommer att anonymisera

informationen för att eliminera dina personuppgifter. Dessutom kan vi använda det för att kontrollera efterlevnaden av våra

immateriella rättigheter och när vi kommunicerar med dig för att hålla dig informerad om våra produkter och/eller tjänster

som kan vara av ditt intresse.

Dessutom kan SALTO och dess koncernenheter också bearbeta Användarnas data om kunden begär hjälp från vårt tekniska

support för att lösa ett tekniskt problem.

Företagskunder – SALTO som bearbetare: SALTO kommer att behandla dina personuppgifter som processor under följande

två omständigheter: 

Om du är en affärskund som har köpt prenumerationen på SALTO Nebula-tjänster; eller, 

Om du är en Användare som har lagts till eller bjudits in att skapa ett SALTO Nebula-konto av en kund av affärstyp. 

I dessa fall kommer SALTO att behandla alla dina personuppgifter inom SALTO Nebula (inklusive bland annat namn, e-

postadress, åtkomsträttigheter, åtkomstaktivitet och användningsdata) på uppdrag av vår kund för att tillhandahålla

tjänsterna relaterade till ditt SALTO Nebula-konto. 

Dessutom, även när det gäller företagskunder, kommer SALTO att behandla dina personuppgifter som

personuppgiftsansvarig för att underhålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive att skapa och

distribuera rapporter och annat material. I denna mening, som nämnts ovan, kommer vi att anonymisera informationen i

möjlig utsträckning för att eliminera dina personuppgifter.

3.3. SALTO Homelok

SALTO kan behandla personuppgifterna inom SALTO Homelok under två olika roller beroende på vilken typ av kund

(konsument eller företag) som använder SALTO Homelok: 

Konsumentkunder – SALTO som controller: SALTO kommer att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig
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under följande två omständigheter: 

Om du är en kund av typen konsument som har köpt prenumerationen på SALTO Homeloks tjänster; eller, 

Om du är en Användare som har lagts till eller bjudits in att skapa ett SALTO Homelok-konto av en kund av konsumenttyp,

vilket innebär att kunden kommer att ge oss vissa personuppgifter om dig (såsom ditt namn och din e-postadress). 

I dessa fall kommer dina uppgifter att behandlas baserat på:

1. Avtals- eller förhandsförhållande: Eftersom du måste acceptera motsvarande användarvillkor och/eller

slutanvändarlicensavtal för registrering i SALTO Homelok, kommer behandlingen av dina uppgifter att baseras på ditt

avtalsförhållande med SALTO som Användare av SALTO Homelok. För att undvika tvivel, all bearbetningsaktivitet relaterad

till tillhandahållandet av tjänsterna samt när vi kontaktar dig för SALTO Homelok-relaterade ämnen, kommer behandlingen

att baseras på dessa grunder.

2. Berättigat intresse: Vi kommer också att använda dina uppgifter för att underhålla, utveckla och förbättra våra produkter och

tjänster, inklusive att skapa och distribuera rapporter och annat material med anonymiserad information. Vi försöker alltid

endast använda icke-personliga uppgifter för detta ändamål (såvida detta inte är möjligt), så vi kommer att anonymisera

informationen för att eliminera dina personuppgifter. Dessutom kan vi använda det för att kontrollera efterlevnaden av våra

immateriella rättigheter och när vi kommunicerar med dig för att hålla dig informerad om våra produkter och/eller tjänster

som kan vara av ditt intresse.

Dessutom kan SALTO och dess koncernenheter också bearbeta Användarnas data om kunden begär hjälp från vårt tekniska

support för att lösa ett tekniskt problem.

Företagskunder – SALTO som bearbetare: SALTO kommer att behandla dina personuppgifter som processor under följande

två omständigheter: 

Om du är en affärskund som har köpt prenumerationen på SALTO Homeloks tjänster; eller, 

Om du är en Användare som har lagts till eller bjudits in att skapa ett SALTO Homelok-konto av en kund av affärstyp. 

I dessa fall kommer SALTO att behandla alla dina personuppgifter inom SALTO Homelok (inklusive bland annat namn, e-

postadress, åtkomsträttigheter, åtkomstaktivitet och användningsdata) på uppdrag av vår Kund för att tillhandahålla

tjänsterna relaterade till ditt SALTO Homelok-konto. 

Dessutom, även när det gäller företagskunder, kommer SALTO att behandla dina personuppgifter som

personuppgiftsansvarig för att underhålla, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, inklusive att skapa och

distribuera rapporter och annat material. I denna mening, som nämnts ovan, kommer vi att anonymisera informationen i

möjlig utsträckning för att eliminera dina personuppgifter.

3.4. JustIN Mobile

SALTO kommer att behandla dina personuppgifter i JustIN Mobile appen under två olika roller:

SALTO som controller:

När du slutför registreringsprocessen i JustIN Mobile appen blir du en Användare och som sådant tilldelas telefonnumret som

är kopplat till din enhet en slumpmässigt genererad kod eller ID, som fungerar som din enhets ID. 

När du använder JustIN Mobile App kommer SALTO att behandla följande personuppgifter som kontrollant: telefonnummer,
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det slumpmässigt genererade ID:t för enheten till vilken mobilnyckeln är avsedd, det slumpmässigt genererade ID:t för den

digital nyckel, datum för aktivering och utgångsdatum av tillstånden kopplade till lokalen och rumsnummer (om tillämpligt). 

Dessa bearbetningsaktiviteter utförs baserat på det avtalsförhållande som uppstår genom ditt godkännande av vårt

Användare i registreringsprocessen samt i SALTO:s berättigade intresse att underhålla, utveckla och förbättra våra produkter

och tjänster. Behandlingen av ovan nämnda data är nödvändig för användningen av JustIN Mobile appen. 

Dessutom kan SALTO och dess koncernenheter också bearbeta Användarnas data om kunden begär hjälp från vårt tekniska

support för att lösa ett tekniskt problem.

SALTO som processor:

Dessutom, för att kunna använda JustIN Mobile appen som en digital nyckel, är det nödvändigt att du tidigare är registrerad

på den plattform som används av kunden för att hantera åtkomsterna till deras lokaler. 

För det ändamålet registrerar företaget som ansvarar för sådana lokaler dig på sin plattform och tilldelar vissa

åtkomstuppgifter till dig som personuppgiftsansvarig. Kunden kommer att överföra dessa åtkomstuppgifter till SALTO och

varje gång du använder appen kommer SALTO att skicka tillbaka informationen om din åtkomstaktivitet till Kunden (t.ex.

information om dörren du har öppnat).

3.5. Cookies och liknande tekniker

Våra plattformar kan använda cookies och liknande tekniker som gör det möjligt att lagra och hämta information från

användarnas enheter för att förbättra din användarupplevelse och få en bättre förståelse för hur användarna interagerar med

plattformen för ytterligare förbättringar av våra tjänster, som det beskrivs i motsvarande cookiepolicy för varje plattform. Där

så krävs enligt gällande bestämmelser kommer installationen av sådana cookies att ske, förutsatt att du har samtyckt till det.

4. VEM KAN FÅ TA EMOT DINA PERSONUPPGIFTER?

I de villkor som beskrivs i avsnitt 3. "Varför och för vad kommer vi att behandla dina personuppgifter?",  SALTO kan komma att

överföra sina personuppgifter till sina koncernenheter - som kan konsulteras i https://www.saltosystems.com/en/quick-

links/salto-systems-offices/ - (den "koncernenheter”) och till erforderliga offentliga myndigheter på de grunder och för de

ändamål som anges i nämnda paragraf.

Vidare förlitar sig SALTO på samarbete med vissa tredjepartstjänsteleverantörer som kan ha tillgång till dina personuppgifter

och behandlar dem som databehandlare i SALTOs namn och på uppdrag av SALTO för tillhandahållande av tjänster. I denna

mening följer SALTO strikta kriterier för urval av tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter när det gäller dataskydd

och åtar sig att underteckna motsvarande databehandlingsavtal med dem, enligt vilket det bland annat kommer att införa

följande skyldigheter: tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder; behandla personuppgifterna för de ändamål

som överenskommits och strikt följa de skriftliga instruktionerna från SALTO; och radera eller returnera data när

tillhandahållandet av tjänsterna upphör. 

Vi informerar dig om att SALTO inte säljer dina uppgifter till någon tredje part. 

5. KOMMER VI ATT GÖRA INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA

PERSONUPPGIFTER?
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De ovannämnda mottagarna kan i vissa särskilda fall befinna sig utsida Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I

dessa fall kräver SALTO att nämnda mottagare följer de åtgärder som utformats för att skydda de personuppgifter som

fastställts i ett bindande skriftligt avtal, såsom standard, utom i de fall då Europeiska kommissionen har fastställt att det land

där mottagaren befinner sig. ger en adekvat nivå av skydd av personuppgifter. Du kan få en kopia av SALTOs nödvändiga

åtgärder genom att kontakta SALTO på adressen som anges i slutet av denna policy.

6. HUR LÄNGE KOMMER VI ATT SPARA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller din personliga information inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas, och som

krävs för att följa tillämpliga lagar och/eller som anges i vår datalagringspolicy och informationshanteringsstandarder. 

I grund och botten kan vi särskilja följande lagringsperioder i förhållande till användningen av våra plattformar, beroende på

vilken typ av data som behandlas: 

Usage data & access activity: The personal data related with your activity in the Platform (e.g. your interaction with SALTO

locks and access points and the activity of administration roles in the Platform) will be kept for the period determined in the

Platform and automatically deleted thereafter. Where SALTO acts as controller, these data will be erased after the retention

period set by default in the relevant platform, which may range from 6 months to 2 years. As an exception, your data will

also be deleted after the Customer terminates its subscription to the Platform.

Användare: Din identitet och kontaktinformation relaterade till ditt konto kommer att behandlas så länge du förblir

registrerad som Användare av någon av våra plattformar. Det betyder att dina uppgifter kommer att fortsätta att behandlas

tills ditt konto raderas. 

Under vissa omständigheter kan SALTO ha rätt att ta bort din åtkomst till Plattformen samt att avaktivera ditt konto, efter att

ha meddelat det, om du inte har tillgång till Plattformen under en viss period. 

När motsvarande period har gått ut eller milstolpar har uppnåtts, kommer vi att gå vidare med att radera dina personuppgifter

och vidta nödvändiga åtgärder för detta ändamål. 

Observera dock att SALTO kan komma att behålla sådana uppgifter under en längre period för att uppfylla lagligt fastställda

skyldigheter för datalagring eller så länge som ansvar kan härledas för SALTO för genomförandet av vårt förhållande. Dina

uppgifter kommer att hållas ordentligt blockerade och SALTO kommer inte att behandla uppgifterna om det inte är nödvändigt

för att formulera, utöva eller försvara anspråk eller när det krävs av de offentliga myndigheterna, domarna och domstolarna

under preskriptionsperioden för rättigheter eller juridiska skyldigheter . 

7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I SAMBAND MED ATT DU LÄMNAR

PERSONUPPGIFTER TILL OSS? VAR KAN DU LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL?

I enlighet med gällande lagstiftning kan du utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning, invändning,

dataportabilitet och att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, genom att tidigare bevisa

din identitet på lämpligt sätt (inklusive, om nödvändigt, tillhandahålla en kopia av ditt ID eller motsvarande), via

kontaktformuläret "kontakta vårt dataskyddsombud”. Om vi inte kan identifiera dig som Användare kan vi be om ytterligare

information i detta avseende.

På samma sätt, om någon behandling av dina uppgifter är baserad på ditt samtycke till SALTO, har du rätt att när som helst
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återkalla ditt samtycke för behandlingen baserat på den genom att skriva ett e-postmeddelande till den nämnda e-

postadressen. Återkallandet av samtycke ska dock inte påverka lagenligheten av behandlingen som utfördes innan ditt

samtycke återkallades.

Om du anser att SALTO eller någon av dess koncernenheter inte har respekterat någon av de ovan nämnda rättigheterna har

du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Slutligen, notera att du endast kan utöva dessa rättigheter gentemot SALTO i förhållande till de uppgifter vi behandlar under

rollen som registeransvarig. Men eftersom vi behandlar vissa personuppgifter som nämnts ovan som databehandlare för våra

Kunders räkning, måste du direkt kontakta Kunden (dvs. chefen för de lokaler som du har fått tillträde till) om du har några

frågor eller vill utöva din rättigheter med avseende på sådana uppgifter. 

varning:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.

Access Control Cloud
Applications

saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://saltosystems.com/

	Access Control Cloud Applications
	Stör ej för åtkomstkontroll Molnapplikationer
	1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEARBETAR VÅRA MOLNBASERADE APPLIKATIONER FÖR ÅTKOMSTKONTROLL?
	2. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?
	3. VARFÖR OCH FÖR VAD KOMMER VI ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
	4. VEM KAN FÅ TA EMOT DINA PERSONUPPGIFTER?
	5. KOMMER VI ATT GÖRA INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER?
	6. HUR LÄNGE KOMMER VI ATT SPARA DINA PERSONUPPGIFTER?
	7. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU I SAMBAND MED ATT DU LÄMNAR PERSONUPPGIFTER TILL OSS? VAR KAN DU LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL?



