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Så behandlar Avfallskvarn Disposer AB dina personuppgifter  
Avfallskvarn Disposer AB, Avfallskvarn, strävar efter att behandla dina personuppgifter korrekt 
och vill informera dig om hur vi behandlar dina uppgifter som kund hos Avfallskvarn Disposer AB 
och/eller din affärsrelation med Avfallskvarn Disposer AB.  
Som en förutsättning för att vi ska kunna hantera och upprätta affärsrelationer behöver vi 
registrera uppgifter om dig. Detta gör vi också för att kunna ge dig och alla andra en bra service.  
Vill du se, radera eller begära ändring av dina uppgifter hos oss skickar du ett mail till oss enligt 
nedan. 
Avfallskvarn Disposer AB är personuppgiftsansvarig.  
 

Vilka uppgifter samlar vi in  
Avfallskvarn Disposer AB hämtar in uppgifter direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, 
adress, e-postadress, telefonnummer, organisationsnummer samt uppgifter om din verksamhet 
med anknytning till Avfallskvarn Disposer AB. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för 
att upprätthålla tillgänglighet och säkerhet i våra IT-system i syftet att tillhandahålla dig de 
tjänster du efterfrågar på ett kundvänligt och informationssäkert sätt.  
 
Avfallskvarn Disposer AB behandlar personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt 
lagstiftning och de regelverk som gäller för vår verksamhet.  

 
Avregistrering från direktmarknadsföring  
Du som inte vill få direktmarknadsföring från Avfallskvarn Disposer AB kan när som helst 
kontakta oss enligt nedanstående och få dina uppgifter spärrade från direktmarknadsföring.  
 

Varför samlar vi in uppgifter  
Avfallskvarn Disposer AB behöver personuppgifterna för att administrera affärsavtal, hantera 
uppgifter och åtagande som Avfallskvarn har genetmot sina kunder och andra affärspartners för 
att kunna ge dig tillgång till information och tjänster som erbjuds från Avfallskvarn Dispser AB. 
 
Insamlade e-postadresser och mobilnummer används i vår kommunikation med dig. Du kan när 
som helst kontakta oss och få dessa uppgifter raderade alternativt blockerade då du inte längre 
vill få information/direktmarknadsföring via dessa kanaler.  

 
Utlämnande av uppgifter  
Dina personuppgifter och våra ekonomiska mellanhavanden lämnas ut där Avfallskvarn Disposer 
AB enligt lag måste lämna kontrolluppgift eller myndighet har rätt att kräva in uppgifter av 
ekonomisk karaktär. Underlag på ekonomiska transaktioner lämnas bara till adressat och inte till 
redovisningsbyrå eller likvärdig extern partner utan fullmakt.  
I övrigt lämnar Avfallskvarn Disposer AB inte ut person- och kontaktuppgifter.  

 
 



 

Dina rättigheter  
Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om 
behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och kan skickas till 
Avfallskvarn Disposer AB (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Du kan också begära att personuppgifter rättas, raderas eller blockeras genom att kontakta 
Avfallskvarn Disposer AB. Det finns även regler för dataportabilitet av uppgifter.  

 

Du kan anmäla om du vill att dina uppgifter inte längre ska behandlas av Avfallskvarn Disposer 
AB för direktmarknadsföring.  

 
Du kan lämna klagomål om Avfallskvarn Disposer ABs hantering av dina personuppgifter direkt 
till myndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)  
 
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Avfallskvarn 
Disposer AB. 
 
Adress: Avfallskvarn Disposer AB, Skaravägen 20, 53272 Axvall 
Telefon: 0511 – 100 82 E-post: info@avfallskvarn.se  


