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Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?
-

Namn
Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras
till annan adress)

Ändamålet: För att kunna hantera beställning/köp/service och support.
Inbjudan till visningsdagar och lansering av nya produkter.
Rättslig grund: Fullgörande av köpeavtalet - insamlingen av personuppgifter krävs för att vi
ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Insamlingen krävs även för att kunna
uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.
Lagringsperiod: till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för
en tid om 6år därefter i syfte att kunna hantera eventuella garanti och serviceärende.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster
delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett
personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt
våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
- Leverantörer
- Transporter
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll
av våra IT-lösningar)
- Revisorer
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål
som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna
uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).
Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga
garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal
med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de
personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
- Rätt till information: du har rätt att begära ett registerutdrag med djupare
information om dina personuppgifter
- Rätt till rättelse: du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är
felaktiga, ofullständiga eller missvisande
- Rätt till radering: du kan begära att dina personuppgifter hos oss raderas om
uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till personuppgifter. Vi har
vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller
obehörig behandling.

