GDPR – information
Hela Europa anpassar sig nu efter ”GDPR” - EU förordning nr 2016/679 som går ut på att du själv
äger rätten till dina personuppgifter. Alexander Grünfeld AB (5564513-5596) anser givetvis att
personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler inom hela
EU för denna hantering.
När du delar med dig av dina företagsuppgifter/personuppgifter till oss har du också rätt att veta hur vi
hanterar uppgifterna. Därför kommer här en förklaring.
Lagring
Vi har välfungerande rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade mot obehörigt
intrång. Dina person-/företagsuppgifter lagras av oss så länge du fortsätter att vara kund eller om vi
bedömer att du är en potentiell kund till oss. Du kan när som helst meddela oss via mail på
info@grunfeld.se om du vill att dina uppgifter skall avregistreras. Lagen kräver dock att
betalningsinformation måste lagras i sju år
Du har även rätt att veta vilka uppgifter om Er som företag/person som vi lagrar, få dem korrigerade
samt även begära en kopia på de lagrade uppgifterna. Vi använder bara företags-/personuppgifter som
vi får direkt av Er då Ni beställer produkter från oss.
Vi använder oss av följande uppgifter:
- Organisationsnummer/Personnummer
- Telefonnummer
- E-postadress
- Fakturerings- och leveransadresser
- Betalningsinformation
Säkerhet
All information som du ger os skyddas med hjälp av avancerad teknik så att ingen obehörig ska kunna
komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifterna till andra företag, kräver vi att de behandlar
och skyddar dessa på ett likvärdigt sätt. Företagen får endast använda uppgifterna för det syfte för
vilket de delades.
Leverans
Uppgifter som du har lämnat till oss behövs för att genomföra din order. I en del fall lämnar vi
uppgifter vidare till s.k. ”tredje part” för att säkerställa att din order hanteras och genomförs på bästa
sätt.
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