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INTEGRITETSPOLICY  
 

Dina personuppgifter 

elumatec Skandinavien AB förstår att det är viktigt att värna våra kunders och deras anställdas 

integritet. Syftet med denna policy är att vi på ett tydligt sätt ska beskriva för dig och låta dig 

ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du känner dig trygg med hanteringen av 

dessa. elumatec Skandinavien AB utför all behandling av personuppgifter i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför? 

De personuppgifter som behandlas är den mailadress och/eller telefonnummer samt det namn 

som ni anger vid beställning av våra varor. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig som kund 

och/eller din arbetsgivare och för att underlätta för er och oss som företag, då vi snabbt och 

lätt kan komma i kontakt med er och underlätta orderhantering och fakturering etc. 

 

På vilken laglig grund hanterar vi dina personuppgifter? 

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att vi har ett berättigat intresse att 

behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan.  

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs för att möjliggöra vår avtalsrelation med 

dig som kund/din arbetsgivare. Detta innebär att vi behandlar dina personuppgifter under den 

tid som avtalsrelationen pågår, eller så länge du är kontaktperson för din arbetsgivare i 

förhållande till oss. 

 

Hantering av dina personuppgifter 

Vid sidan om företagsinformation (vilket inte utgör personuppgifter) sparar vi 

personuppgifterna ovan i våra interna system och servrar. Vi kan komma att behöva ta hjälp 

av tjänsteleverantörer för att göra det möjligt att leverera produkter ut till kund. I dessa fall 

ingår vi ett sekretessavtal tillsammans med leverantören. Vi kan i samband med detta även 

komma att överföra dina personuppgifter till tredjeländer (dvs. länder utanför EU/EES). I 

dessa fall säkerställer vi att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade (vanligtvis använder 

vi oss av de standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen). 

 

Dina rättigheter  

Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi har om dig, veta hur vi behandlar dessa, varifrån 

de kommer och till vem de vidarebefordras. Du har även rätt att begära ut dina 

personuppgifter och begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. 

”dataportabilitet”).  

 

Du har rätt till rättelse av personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att be om korrigering 

av dina personuppgifter om du uppmärksammat att de är felaktiga. Du har även under vissa 

förutsättning rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Du har vidare under 

vissa förutsättningar rätt till radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”). 

Detta innebär att du kan begära att all information som vi som företag har gällande dig helt 

och hållet raderas. Rätten att bli glömd förutsätter bland annat att eventuella avtal är utförda, 

alltså att betalning för beställda produkter genomförts och mottagits. 
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Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är felaktig har du rätt att kontakta 

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandlingen av personuppgifter i Sverige. 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

 
Med vänliga hälsningar  
Carina Bärkroth 
Office Manager  
  
elumatec Skandinavien AB 
Backa Bergögata 18 
422 46 Hisings Backa 
Sweden 
  
Phone: +46 31 742 48 86 
  

 
  
www.elumatec.com 
  
Registered office: Gothenburg 
Reg.No.: 556416-0744 
VAT registration no.: SE556416074401 
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