Integritetspolicy för Johlins Sweden AB
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation (Europeiska
Dataskyddsförordningen).
Det handlar om att:
•
•
•
•

stärka individens rätt till sin persondata och värna om integriteten
inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett bestämt ändamål
inte spara uppgifterna längre än nödvändigt
ha stöd i lagen för att samla in uppgifterna

1. Ansvar för behandling av personuppgifter
Johlins Sweden AB, 556225-6239 är personuppgiftsansvarig.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter till personal, kunder och leverantörer.
Företagsuppgifter till kunder och leverantörer

3. Varför behandlar vi personuppgifter?
För att kunna fullgöra åtaganden gentemot personal, kunder och leverantörer.
De personuppgifter som samlas in behövs för att hantera order mm från kunder, göra inköp
från leverantörer samt löneberedning för personalen.
Flertalet av våra kundkontaktuppgifter finns även med på listor från affärssystemet som vi
använder för att skicka ut nyhetsmail.
Det går när som helst att avsluta utskicken från oss via länken längst ner på nyhetsmailet.

4. Vilka delar vi personuppgifter med?
Våra kunduppgifter förmedlas inte vidare till annan part.

5. Hur länge sparar vi personuppgifter?
Johlins sparar uppgifter om dig som kund så länge det finns åtagande eller är nödvändigt för
att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Hur länge de sparas hos oss varierar
beroende på syftet till att de samlats in.

6. Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att:
▪
▪
▪

▪
▪
▪

begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.
få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande
och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra
avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger
annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns
berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot
behandlingen.
profilering och invända direktmarknadsföring.
dra in ett samtycke.
lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen.

Har du frågor i integritetsärende kan du kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:
Johlins Sweden AB
Movägen 13
671 70 Edane
0570 – 50120
info@johlins.se

