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TimeTerminals syfe mee annerinn av personuppnifer (GDPR)
Inom TimeTerminal förekommer personuppgifer i en egränsad omfatning och et
användande som tll största delen en art kan ses som et naturligt användande så
tllvida at de krävs för at TimeTerminal skall vara efektva i sit agerande ut mot sina
kunder och leverantörer.
Det finns inget i de personuppgiferna som kan anses vara av känslig natur och de har
kommit TimeTerminal tllhanda i situatoner som krävt kontaktuppgifer tll personen
för at TimeTerminal skall kunna ge den förväntade service som eferfrågas.
Följande grupper av personuppgifer finns inom TimeTerminal:
 Personer hos kunder
Generellt kan sägas at det rör sig om namn med tllhörande kontaktuppgifer
som inhämtas för at TT skall kunna ge förväntad service.
◦ Leverans av produkter
I sam and med eställning av produkter tas informaton kopplade tll en
person in som ehövs för at dessa produkter skall kunna distri ueras tll
kunden.
Uppgiferna är namnr telefonnummer och e-postadress. Dessa finns på et
PDF-dokument som makuleras efer at varan nåt kund och faktura
skapats.
◦ Service och support
I sam and med at kunden anmäler et ärende på RMA lanketen lämnas
kontaktuppgifer tll den anmälande personen. De uppgifer som lämnas är
namnr telefonnummer och e-postadress. I sam and med at kunden fyller i
RMA lanketen skall de ge sit samtycke tll lagring av personuppgifer.
Personuppgiferna kommer at raderas halvårsvis i normala fall. Det finns
dock undantag på et fåtal kunder som är väldigt stora och som har en
utpekad kontaktperson och dennes uppgifer raderas inte.
◦ Referens på fakturor
För at fakturor skall kunna etalas av kunden måste det finnas et namn
som referensr vilket inte anses ehöva något samtycke.
 Personer hos återförsäljare
De kontakter som finns hos återförsäljare finns i en central kontaktlista och
samtycke har inhämtats. I de fall någon annan person hos en återförsäljare tar
kontakt skall dennes personuppgifer inte lagras.
 Anställd personal
För de anställda på TT samlas in samtlig data som måste finnas i register för at
normala rutner på företag kan utöras. Inom TT finns et närvaroregister med
ilder på de anställda som kan ses som icke nödvändig personinformaton.
Dessa ilder finns i registret efersom de används i et internt system som visar
hur TTs egna produkter kan användas.
För all efintlig personal har en samtyckes ilaga tagits fram och samtliga har
undertecknat godkännandet.
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Personuppgifer i fastghetssystemet DisplayOnline
Inom afärsområdet DisplayOnline hanteras personuppgifer kopplade tll
fastgheter som använder sig av systemets funktonalitet. De uppgiferna det
rör sig om i deta fall är namnr e-postadressr telefon och adress.
Det är dock TTs kund som är personuppgifsansvarig vilket inne är at TT
tecknar personuppgifs iträdes avtal med kunden.

Ansvarin för personuppnifs annerinn
Inom TT är det ledningen estående av VD och vVD som har det löpande ansvaret för
at dessa rutner eferlevs och at de vid ehov revideras.
Samtlig personal har vid GDPRs ikrafträdande informerat om dessa direktv och hålls
löpande informerade om förändringar och uppdateringar av dessa.

Informationsunlämnanee
Om någon person vill ha informaton om vad TT har i sina register om denne måste de
göra en förfrågan tll e-postadressen personuppgifttmeterminal.se och då identfiera
sig med namn och personnummer.
Utfrån den informatonen tar TT fram vad som kan finnas lagrat om personen på
papper och skickar deta med post tll personens folk okföringsdress. Efer at
informatonen skickats tll motagaren makuleras egäran.
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