2018-08-24

PERSONDATASKYDDSPOLICY FÖR DALA CEMENT

1. Företaget
Dala Cement i Björbo AB, org. nr. 556636-1779, Industrivägen 28, SE-785 45 BJÖRBO, beskrivet i den
här texten som ”Dala Cement” eller ”vi”.
Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter från kunder,
leverantörer och andra affärspartners och deras anställda.
För att kunna upprätthålla en affärskommunikation med ditt representerade bolag, genom dig,
behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din
integritet.
När du kontaktar oss som representant för din organisation, t.ex. för att köpa/sälja en produkt eller
en tjänst accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du
godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till
dig.
Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@dalacement.se.

2. Insamling av information
Personuppgifter kan komma Dala Cement tillhanda på olika sätt:
Information som du ger till oss - Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv
och ditt företag på olika sätt när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.
Från en auktoriserad tredje part - t ex din överordnade, offentliga myndigheter eller offentlig
verksamhet.

3. Kategorier av personliga data
Dala Cement behandlar följande personliga data:
• namn
• kontaktuppgifter till arbetet (e-post, telefon och mobilnummer)
• arbetsgivarens namn
• titel/ställning
• kommunikationens innehåll (t ex e-post eller affärskorrespondens)
Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om
produkterna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.
Dala Cement samlar inte in någon data som inte är affärsrelaterad eller känsliga personuppgifter från
sina affärspartners.
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4. Databehandlingens syfte och rättslig grund
Dina personliga data behandlas för att:
Syfte
bygga upp och uppfylla en avtalsrelation med en
affärspartner, inklusive att uppfylla avtalsskyldigheter,
fakturabehandling, kommunikation, kvalitetsuppföljning osv.

Laglig grund
fullgöra ett avtal i vilket den
registrerade är part

för att öka säkerheten, förhindra bedrägerier och
för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och
kontaktuppgifter.

skydda intressen som är av
grundläggande betydelse för den
registrerade

att främja Dala Cement, Dala Cements ägare eller tredje
parts (som statliga instanser eller domstolar) rättmätiga
intressen.

ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges eller en
tredje parts berättigade intressen

för att efterleva regler och förordningar, samt för andra
juridiska aktiviteter.

för att fullgöra en rättslig
förpliktelse

5. Information som lämnas vidare
För att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra olika intressenter kan vi komma att överföra,
eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer, underleverantörer eller
serviceleverantörer.
Vi vidtar rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna
hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje
parter.
Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är
skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Vi kommer inte att sälja den insamlade
informationen till tredje part.

6. Var persondata behandlas
Ingen persondata behandlas utanför EU/EES.

7. Lagringstid
Dina personuppgifter lagras av Dala Cement och/eller våra tjänsteleverantörer i den utsträckning det
är nödvändigt för att kunna uppfylla våra skyldigheter under den tid som krävs för att uppnå syftet
med att informationen samlats in enligt gällande dataskyddslagar.
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8. Automatisk beslutsfattning
Företaget använder sig inte av automatisk beslutsfattning i sin relation till affärspartners.

9. Dina rättigheter:
Tillgång till uppgifter - Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den
information vi har om dig.
Rätt till rättelse - Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt till radering - Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte
längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som
hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokföringsoch skattelagstiftning.

10. Informationssäkerhet
Dala Cement har lämpliga skydd och har vidtagit rimliga fysiska, organisatoriska och tekniska
säkerhetsåtgärder för att skydda sina databaser från obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller
destruktion.

11. Frågor
Om du har frågor om det här dokumentet eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via
epost: info@dalacement.se
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