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Hemomatik värnar om
o våra kund
ders personliga integritett och strävar efter att alltid skydda kundernas
personuppgifter på bästa
b
sätt. Vi behandlar personuppgif
p
fter i enlighett med den nyya
Dataskyd
ddsförordnin
ngen, GDPR.. Denna policcy hjälper dig
g som kund / prospekt / le
everantör attt förstå
vilken sla
ags informattion som vi sa
amlar in, vad
d den använd
ds till och hur vi på annatt sätt behand
dlar din
information samt vilkka rättigheterr du har. Hem
momatik AB är
ä personupp
pgiftsansvariig, kontaktinfformation
framgår nedan.
Vilka pe
ersonuppgiftter behandla
ar vi?
Personuppgifter behandlas av He
emomatik för att kunna uppfylla
u
våra åtaganden g
gentemot dig
g som
kund / prrospekt / leve
erantör och för
f att kunna
a fullgöra våra
a förpliktelse
er enligt lag. De personup
ppgifter
som vi behandlar
b
är de uppgifter som du som
m kund/prosp
pekt har lämn
nat till oss i ssamband med
d att du
blir regisstrerad som kund
k
/ prospe
ekt / leverantör, dvs förettagsnamn,
organisa
ationsnumme
er/personnum
mmer, adresss, telefonnum
mmer, e-postt och kontakttperson.
Vad anvvänds person
nuppgifterna till? Vilken är den legala grunden för behandlinge
en? Hur länge sparas
personuppgifterna?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

För att hante
era order/besställningar, offerter
o
och re
eturer / reklamationer
För att hante
era och ombe
esörja levera
anser
För att hante
era fakturerin
ng, returer / reklamatione
r
er och adminiistration
För att kunna
a göra uppfö
öljning, kunda
analyser och
h ta fram stattistik
För att kunna
a genomföra
a kundunderssökningar
För att marknadsföra vårra produkter med hjälp av
v kataloger, nyhetsbrev.
Kommunikattionskanalern
na är e-post och post.

Legal grrund för han
nteringen: Hemomatik ha
anterar perso
onuppgifterna med stöd a
av rättslig
grund/fullgörande avv avtal när vi hanterar ord
der, offerter och
o kommunikation.
Rättsligt krav för han
ntering av fakkturering. Me
ed stöd av leg
gitimt intressse hanterar vvi personuppg
gifter för
direktma
arknadsföring
g av våra pro
odukter.
Lagrings
stid: Person
nuppgifter behandlas endast så länge
e som det är nödvändigt fför de ändam
mål de
samlats in för - exem
mpelvis så län
nge det krävss för att vi sk
ka kunna fullffölja de skyld
digheter som
m vi har
med anle
edning av ettt avtal med dig.
d Vi kan ko
omma att spara uppgifterrna längre om
m det krävs enligt
e
lag
eller för att
a bevaka våra rättsliga intressen.
Dina perrsonuppgifterr raderas elle
er anonymise
eras när de inte längre är relevanta fö
ör de ändam
mål som
de har sa
amlats in förr.
Till vem lämnar vi ut dina perso
onuppgifter?
?
Hemoma
atik kan kom
mma att lämna
a ut dina perrsonuppgifterr till leverantö
örer, distribu
utions- och
spedition
nstjänster, ko
ommunikatio
onstjänster m.fl.
m
Vi kan occkså komma
a att dela dina personupp
pgifter om de
et följer av lag
g eller myndiighetsföreskrrift,
exempellvis om vi är tvungna att lämna
l
ut upp
pgifter till Ska
atteverket avv bokföringssskäl.
Dina rätttigheter
Du har rä
ätt att få regiisterutdrag med
m information om vilka personuppg
gifter om dig ssom kund so
om vi har
registrerrat. Begäran om sådant utdrag
u
ska gö
öras skriftligtt och vara un
ndertecknad av dig, bifoga även
en id-handling av ägare eller persson i ledande
e befattning på företagett. Därmed ve
et vi att det ärr en
behörig person som önskar detta
a utdrag. Beg
gäran skickar du till adresssen nedan, märk kuvertet
"Registe
erutdrag perssonuppgifter"".
Hemoma
atik ansvararr för att de pe
ersonuppgifter som vi be
ehandlar är korrekta och u
uppdaterade
e. Om du
upptäcke
er felaktiga data
d
om dig som
s
kund ha
ar du rätt att begära
b
att de
etta rättas elller komplette
eras. Du
har rätt att
a under visssa omständig
gheter få dina uppgifter raderade.
r
Om
m vi behöverr informatione
en för att
kunna fu
ullfölja ett avttal med dig eller
e
om det finns
f
lagkrav på att vi ska
a behålla perrsonuppgifterrna kan
vi därem
mot inte raderra dem.
Vi kan ko
omma att an
nvända din e--postadress för direktmarrknadsföring / nyhetsbrevv. Om du inte
e önskar
direktma
arknadsföring
g / nyhetsbre
ev via kan du
u begära att framtida
f
utskkick stoppas.
Följ i såd
dana fall den
n länk som fin
nns längst ne
ed i utskickett så spärrar vi
v er för fram
mtida utskick i vårt
system.
Dataskyd
ddsombud : Michael Moe
ebius, info@hemomatik.s
se

