Dataskyddspolicy - GDPR
Utgåva: 2018
Ragnar Stålskog AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi
samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och
hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och
dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på rs@stalskog.se.
Genom att använda Ragnar Stålskog´s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Ragnar Stålskog AB använder
elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
Vilken information samlar vi in? Information som du ger till oss i form av:




Person- och kontaktinformation, namn, faktura- och leveransadress, e-postadress,
mobiltelefonnummer, etc.
Information om varor/tjänster du tillhandahållit av oss.
Finansiell information – eventuella kreditupplysningar, betalnings- och kredithistorik.

Vad gör vi med informationen? Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster tex:




För att administrera din betalning, tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster
som du beställt från oss
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, tex. genom interna eller externa
kreditbedömningar.
Kommunicera med dig via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon.

Vilka kan vi komma att dela din information till?


Kreditupplysningsföretag, logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Eventuella
underleverantörer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt
för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge som det krävs enligt lagstadgade
lagringstider.
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering – Du har rätt att korrigera felaktig eller ickekomplett information om dig själv och ditt företag samt att begära radering av dina personuppgifter
för det fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den är insamlad för. Det kan dock finnas
legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter
kommer från bokförings- och skattelagstiftningen.
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