Tidskraft

Sekretesspolicy
Din säkerhet på nätet är viktig för oss, vår hantering av företagets
uppgifter samt personuppgifter som registreras i Tidskrafts system, vill
vi att du som kund ska känna dig trygg med.
Vi har därför upprättat denna sekretesspolicy som ska förklara för dig
som administrerar i systemet hur vi hanterar dina personuppgifter. I
vilket syfte vi sparar dina uppgifter samt hur du kan gå tillväga för att
påverka hanteringen.

Hur tar vi hand om företagets uppgifter och
personuppgifter
När du har beställt en tjänst av Tidskraft. Tilldelas du ett konto med
företagets namn, adress, e-postadress, telefonnummer och
organisationsnummer. Därefter loggar du själv in i systemet och
registrerar konto till dina anställda och/eller underleverantörer.
Om du har tjänsten Tidrapport, kan anställda registrera sin arbetstid i
systemet och mot vilket projekt de har arbetat mot. Du som är ägare i
företaget eller administratör kan därefter attestera varje tidrapport som
skickas in samt hämta ut ett löneunderlag för varje anställd. Du kan
även hämta ett fakturaunderlag för varje aktuellt projekt.
Har du tjänsten Order, kan du som ägare, administratör eller
projektledare lägga till en beställning till projektet samt lägga till det
material som ska levereras. Materialet som du lägger till i
beställningen har lagersaldo, inköpspris, försäljningspris och vikt. För
att underlätta fakturering till kund, kan du via systemet hämta ett
fakturaunderlag.
Beroende på vilken behörighet du har i systemet kan du alltid ändra
din tidrapport eller order.
Ett sms funktion finns i tjänsten så att du enkelt kan kontakta berörda
som ligger i systemet.

Varför vi behandlar dina företag- och personuppgifter
Företag- och personuppgifter behandlar vi i syfte att kunna erbjuda dig
en fullgod tidsrapportering och ordersystem som hjälper dig att
hantera funktionerna inom samma system.

Säkerhet
Dina personuppgifter lagras i externa servrar i norden. Inga
personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via
internet skyddas med hjälp av kryptering.

Hur länge vi kommer att behandla dina företag- och
personuppgifter
Tidskraft kommer att lagra företag- och personuppgifter så länge som
uppgifterna behövs för de ändamål som de behandlas.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av företagoch personuppgifter. Du har rätt att få ut uppgifterna i ett strukturerat,
allmänt använd och maskinbart format. Du har också rätt att överföra
uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig, samt att en sån
överföring ska ske direkt från oss när det är tekniskt möjligt.
I de fall som vi behandlar dina företag- och personuppgifter med stöd
av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst
återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar
det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av
samtycket innan det återkallades.

Kontaktuppgifter
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor om vår
hantering av personuppgifter. Skicka e-post till: info@tidskraft.se

