
 

 

Om GDPR 

Den 25 maj 2018 kom den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU och 

ersätter personuppgiftslagen (PUL).  Syftet med PUL har varit att skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. 

GDPR har strängare krav på hur företag hanterar personuppgifter vilket ytterligare 

förstärker den enskildes rättigheter. 

 

Vad är en Personuppgift?  

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en 

fysisk person som är i livet. Till exempel krypterade uppgifter och olika slags 

elektroniska identiteter såsom IP-nummer är personuppgifter ifall de kan kopplas till 

fysiska personer. Vi säkerställer att dessa är korrekt behandlade hos oss. Behandling 

av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. På S. Olssons Plåtslageri 

AB använder vi personuppgifterna kopplat till dig som är registrerad som kund hos 

oss. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje 

part, såsom våra samarbetspartners/installatörer, om du till exempel beställer något 

som de ska leverera till/installera åt dig. 

Vilken typ av information samlar vi in? 

När du fyller i ett formulär för att bli kund/återförsäljare, handlar/säljer produkter 

samlar vi in följande: 

 För- och efternamn 

 Adress 

 Telefonnummer 

 E-postadress 

 Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av 

personnumret 

 Personnummer, då rot/rutavdrag ska användas. 



Vad använder vi informationen till? 

Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, 

order, prisaviseringar eller erbjudanden. De används även för att kommunicera och 

besvara förfrågningar som kommer in via telefon eller i digitala kanaler. 

Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst 

(inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär 

att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina 

kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig. 

Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll 

mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från 

kreditupplysningsbolag). 

Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut 

personuppgifter till exempelvis Skatteverket. 

 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig är S. Olssons Plåtslageri AB, registrerad hos Bolagsverket 

med organisationsnummer: 556518-4537  

S. Olssons Plåtslageri AB 

Intagsvägen 1 

371 46 Karlskrona 

 

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att 

maila oss på Morgan@olssons-platslageri.se    

Alternativt ringa 0455-208 30   

                                                                                        

 Tillsynsmyndighet 

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som 

behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen.  

Om du anser att S. Olssons Plåtslageri AB behandlar dina personuppgifter i strid med 

dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: 08-657 6100 

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 

 

Uppdateringar 

S. Olssons Plåtslageri AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna 

policy.  
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