GDPR hos Landernäs Marmor

Vi på Landernäs Marmor värnar om er integritet. De personuppgifter som du lämnar ifrån dig till oss
kan komma att användas av Landernäs Marmor för t.ex. nyhetsbrev, tävlingar och seminarier.
Kommunikationen kan t.ex. ske i form av tryckta utskick, digitala utskick via e-post eller via SMS.
Personuppgifter som vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part.
Vad är en personuppgift

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas
som personuppgifter. Detta inkluderar även enskilda firmor.
Varför samlas informationen

I samband med köp som du som kund gör hos oss så kommer vi att spara och behandla de
personuppgifter som lämnas. Denna information lagras i ett kundregister och används för att kunna
identifiera dig som ägare till en beställning eller en offert, och för att kunna skapa t.ex.
ordererkännande, faktura eller kvitto.
Vilka uppgifter kan samlas in

Vi kan samla in och lagra ditt namn, faktura-adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer,
leveransadress samt i förekommande fall fastighetsbeteckning.
Vem är ansvarig för personuppgifterna

Vi som företag som samlar in personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi är
huvudansvariga för att samla in korrekt information, informera dig om dina rättigheter och hantera
eventuella önskemål om datautdrag eller borttagning.
Hur används personuppgifterna

Förutom fakturor och avtal så har vi möjlighet att använda dina uppgifter för att göra utskick via post
eller email.
Hur länge sparas informationen

Enligt bokföringslagen (7 kap. 2§) sparas personuppgifter som hör till ett kvitto eller en faktura i 7 år.
Det löpande kundregistret rensas efter 2 års inaktivitet.
Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

•
•
•
•
•
•

få tillgång till dina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
få dina personuppgifter raderade
invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och
profilering
flytta personuppgifterna.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad få ett s.k. registerutdrag innehållandes de
personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.
Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter om så
önskas.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då
personuppgiftslagen (PuL).
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida:
http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen
Hur gör jag för att utnyttja mina rättigheter

Kontakta oss via email info@landernas.se

