GDPR policy
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018-05-25 har vi inom SBTAB
gått igenom våra system och rutiner för att se hur vi behandlar och i framtiden kommer att behandla
de personuppgifter som vi hanterar.
Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) finns hos https://www.datainspektionen.se/.
Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina
personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss
används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.
Varför vi hanterar personuppgifter?
För att som leverantör kunna uppfylla de avtal vi ingått och erbjuda en hög nivå på vår service är det
viktigt för oss att kunna samla in, bearbeta och sammanställa relevanta uppgifter. Vi vill också kunna
kommunicera samt rikta viktig information till dig som kund.
Du som kund kan känna dig trygg med att vi endast sparar de uppgifter som behövs för vår
verksamhet och att vi hanterar dessa enligt gällande regler. Vi värnar också om hög säkerhet för dina
personuppgifter och vidtar därmed lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina
personuppgifter från förstörelse, spridning, ändring eller åtkomst.
När du kontaktar oss, vanligtvis via telefon eller mail, samlar vi in de personuppgifter som är
nödvändiga för att kunna hantera ditt ärende och utföra de tjänster du som kund önskar. Vilka
personuppgifter som samlas in och används beror på vad som är aktuellt i det enskilda fallet.
Exempel på personuppgifter är: namn, telefonnummer, ordernummer, reg nr eller e-postadress.
Vi behandlar och lagrar merparten av personuppgifterna i vårt affärssystem.
Om du köper produkter i någon annans namn förutsätter vi att du fått den personens samtycke till
att lämna ut hens personuppgifter.
Om du följer en länk till en extern webbsida uppmanas du ta del av det företagets policy för
hantering av personuppgifter.
Vi samarbetar med ett antal olika leverantörer för leverans av olika typer av tjänster och system som
är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. I och med dessa samarbeten kan
personuppgifter komma att hanteras, behandlas och sparas.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla
ändamålen med behandlingen eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Har du frågor eller vill
ändra, radera, få tillgång till de personuppgifter vi har om dig eller önskar framföra klagomål om vår
hantering av dina personuppgifter – kontakta oss!
De personuppgifter som samlas in och lagras tjänar till att hjälpa oss i vår dagliga verksamhet, genom
att uppfylla avtal med kunder och leverantörer såväl i nutid som vid eventuella framtida avtal. Det
ligger i samtligas intresse, vårt eget, anställda, leverantörer och kunder, att vi sparar viss information
för att vi ska kunna uppehålla vår höga servicenivå.
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