Vi värnar om din integritet!
Tack för att du är kund hos oss på Kullbergs kontorsvaror AB!
Som du säkert vet så har vi en ny lag sedan maj 2018 som kallas GDPR.
GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund,
och att inte spara mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs.
För att följa lagen vill vi här informera om hur vi efterlever GDPR och hur vi tillgodoser dina rättigheter.
Dessa typer av personuppgifter lagrar och behandlar vi:
• Organisationsnummer
• Företagsnamn
• Fakturaadress
• Leveransadress
• Kontaktpersoner
• Telefonnummer
• E-postadresser
• E-postkorrespondens
• Cookies
Därför spar vi dina personuppgifter:
För att ge er som kund hos oss den service ni förväntar er, behöver vi spara ovanstående uppgifter för att
kunna fullfölja våra åtaganden gentemot er, att använda som underlag vid fakturering, bokföring, utskick av
information och statistik på leverans av varor och tjänster. Vissa uppgifter måste vi även spara för att
uppfylla andra lagar (t ex bokföringslagen).
Så länge spar vi dina uppgifter:
Vi spar dina uppgifter så länge vi bibehåller en affärsrelation med varandra eller max 2 år efter senaste
transaktionen, eller längre om det krävs enligt lag (bokföringslagen).
Korrigera eller begränsa dina uppgifter:
Du kan när som helst begära att få se dina uppgifter eller begära ändring, begränsad användning eller
radering. Kontakta oss på telefon 0155-292940, eller e-post butik@kullbergs.se.
Samtycke:
I samband med att du blir kund hos oss, samtycker du till att vi spar ovanstående uppgifter, och godkänner
vår integritetspolicy. Denna behandling har samtycke som grund, vilket innebär att du när som helst kan
återkalla detsamma.
Registeransvarig:
Kullbergs kontorsvaror AB är ansvarig för de uppgifter vi spar om er som kund. Vi säljer, handlar eller på
annat sätt överför inte personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte
betrodd tredje part som hjälper oss att driva webbplats eller annan plattform för information, med kravet
att dessa parter godkänner att hålla tillgänglig information konfidentiell.
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