Integritetspolicy

Allmänt
Vi på AB Eica vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna
integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt
hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.
AB Eica hanterar uppgifter för det mesta till Juridiska Personer (Juridiska personer omfattas inte av
dataskyddsförordningen GDPR) men vi hanterar ert kontaktnamn, befattning, telefonnummer, mejl,
tillsammans med era företagsuppgifter i vår kunddatabas som finns i vårt affärssystem.

Vem är personuppgiftsansvarig?
AB Eica Org nr 556108-1984. Box 10065, 300 10 Halmstad. Trönningevägen 3, 302 65 Halmstad

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?
AB Eica samlar och behandlar följande personuppgifter om dig som kund tillsammans med ert
Företagsuppgifter i samband med order, offerter eller förfrågningar.
Fakturerings Info
Kontaknamn
Befattning
Telefon nr
E-post
Företagsnamn
Org nr
Fakturaadress
Leveransadress
Övrigt info i samband med din order tex Id nr, Kostställe, Referens, Vat nr
Inbetalnings info tex Bg nr och eller konto nr
Personuppgifter om er som Leverantör:
Företagsnamn
Telefon nr
Adress
Bg nr
Konto nr
Betalnings info

Kontaktnamn
Befattning

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?
Uppgifterna är insamlade från era förfrågningar, beställningar eller order. sparas så länge
affärsrelationen finns.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
För ändamålet att kunna behandla beställningar/order, kunna skicka orderbekräftelse, kunna skicka
leveransen , hantera betalning för beställda order samt hantera reklamationer och garantiärende.
Inköp och utbetalningar.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
AB Eica kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra
de ändamål som uppgifterna behandlas för. Eller så länge affärsrelationen finns.
Därutöver kan AB Eica komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa,
försvara eller göra gällande rättsligt anspråk tex om det pågår en tvist eller om en anmäla om
brott har lämnats in till Polismyndigheten.
Vi genomför kontroller regelbundet av vårt kunddatabas och tar bort personuppgifter som
inte längre är nödvändiga.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
AB Eica kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag,
föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.
Myndigheter, såsom Polismyndigheten eller Skatteverket, som vi är skyldiga att lämna ut dina
personuppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut eller som vi lämnar ut personuppgifter till pga.
misstanke om brott eller försök till brott.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

I vårt kunddatabas i vårt Affärssystem
Vad har du som registrerad kund för rättigheter?
Allt information som kan kopplas till dig har du rätt att ha tillgång till.
Du har rätt till att ändra felaktiga uppgifter till rätt uppgifter som är kopplad till dig.
Du har rätt till att begränsa eller ändra vad dina personuppgifter ska användas till.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas och att bli bortglömd.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
-

Vårt databas är skyddad med brandväggar så att inga obehöriga kan ändra, radera eller skada
dina uppgifter
Allt data skyddas i våra datorer via Antivirusprogram, nätverk med kryptering och
kontinuerliga uppdateringar i våra program.
Pappersmässigt i ett låst Arkiv
Det är begränsad Personal som hanterar uppgifterna på AB Eica
Säkerhetskopior görs via vår säkra server.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn
AB Eica har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn och meddela er som kund att ändringar
har inträffat.

Rättslig grund att samla dina uppgifter är:
-

Kundavtal
Bokföringsskyldighet i bokföringslagen
Rättslig förpliktelse

Kontaktuppgifter
AB Eica
Trönningevägen 3
302 65 Halmstad
Tel: 035-151330
Tel: 035-151331
info@eica.se
order@eica.se

