GDPR är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska
personuppgiftslagen (PuL).
På www.datainspektionen.se kan du läsa mer om den nya dataskyddsförordningen och vad den innebär.

INTEGRITETSPOLICY
Spångsjö Färg AB (org.nr. 556150-6188)
Ansvarar för dina personuppgifter?
Spångsjö Färg AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i företagets affärs- och lönesystem och ansvarar för att
sådan behandling sker på ett lagligt sätt.
Hur får Spångsjö Färg AB dina personuppgifter?
På Spångsjö Färg AB sparas dina personuppgifter när du exempelvis blir kund hos oss och vill betala dina köp via faktura,
anmäler dig till vårt nyhetsbrev som skickas via mail, har önskat att vi sparar kulörval på produkter som du köpt utav oss. Det
kan också förekomma personuppgifter om du kontaktar oss via e-post eller via samtal till företagets mobiltelefoner.
Spångsjö Färg AB behandlar dina personuppgifter om du är eller har varit anställd på företaget. Vi behöver dina uppgifter för att
exempelvis kunna betala lön och leva upp till lagkrav som rapportering av skatter och sociala avgifter.
Spångsjö Färg AB kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis offentliga
handlingar, underleverantörer, Skatteverket etc.
Vilka uppgifter behandlas?
I huvudsak handlar det om följande personuppgifter:
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer och stad
Land
E-post
Telefon/mobilnummer
Alla personuppgifter sparas inte alltid. Kontaktar du oss exempelvis via mail eller önskar spara ett kulörval, sparar vi inte ditt
personnummer.
På vår hemsida och i våra sociala medier, kan det förekomma bilder i samband med exempelvis evenemang i butiken eller
speciella tillfällen. Vi publicerar inte namn i samband med bilder om inte personen på bilden har godkänt det.
Är du anställd på Spångsjö Färg AB, finns även uppgifter om din anställning samt bank-och kontouppgifter.
Om du exempelvis skadas i ditt arbete, önskar vi att det finns en kontaktuppgift till en anhörig.
När och varför behandlar Spångsjö Färg AB uppgifter om dig som kund?
Spångsjö Färg AB behandlar dina personuppgifter av i huvudsak 3 olika anledningar;
Du har valt att betala dina köp hos oss via faktura.
Du har anmält dig till vårt nyhetsbrev som skickas via mail.
Du har önskat att vi sparar kulörval på produkter som du köpt utav oss.
Vi kan spara dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
Vi kan behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lagstiftning.
När och varför behandlar Spångsjö Färg AB uppgifter om dig som anställd?
Spångsjö Färg AB behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera allt kring din anställning. Exempelvis att betala ut lön
enligt anställningsavtalet, leva upp till de lagkrav som finns. Det kan handla om rapportering till FORA, rapportering av skatter
och sociala avgifter. Spångsjö Färg AB kan också hantera dina personuppgifter i myndighetskontakter i samband med sjukdom.
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Spångsjö Färg AB. Berörd och ansvarig personal har tillgång till uppgifterna. Våra
personuppgiftsbiträden, kan ha tillgång till uppgifterna. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om
vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

’
Hur skyddas dina uppgifter?
Våra affärs- och lönesystem är installerade på datorer med back-up som finns på samma geografiska plats.
Det sker en daglig back-up. Våra datorer, samt telefoner har fungerande anti-virus-program.
Hur länge sparas dina personuppgifter om du är kund hos Spångsjö Färg AB?
Spångsjö Färg AB sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och/eller enligt gällande lag t ex arkivlagen och
bokföringslagen.
Hur länge sparas dina personuppgifter om du är anställd hos Spångsjö Färg AB?
Spångsjö Färg AB sparar dina personuppgifter så länge du är anställd hos oss och/eller enligt gällande lag t ex arkivlagen och
bokföringslagen.
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att (gratis) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Gäller det uppgifter som finns sparade i vårt kundregister eller i vårt anställningsregister, ska denna begäran vara skriftlig för att
vi ska kunna säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi är skyldiga att ge dig svar inom 1 månad.
Önskar du avsluta prenumeration av vårt nyhetsbrev, kan du välja att svara med ditt namn från den mail som prenumerationen
skickas till. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring.
Denna integritetspolicy är giltig fr.o.m. 180525.
En löpande uppdatering av denna policy kan ske.

Kontaktinformation:
Spångsjö Färg AB
Österängsgatan 1, Falköping
tel. 0515-64 48 80
Personuppgiftsansvarig:
Caroline Spångsjö
caroline@spangsjo.se
tel. 070-25 13 718

