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1. Generell information
1.1

GDPR

Den 25 maj 2018 införs GDPR- EU:s nya dataskyddsförordning som ersätter Personuppgiftslagen i
Sverige. Den nya lagen gäller i alla EU/EES-länder och påverkar alla företag som behandlar någon
form av personuppgifter.

1.2

Data protection officer (DPO) på Swelube

Swelube har en DPO, Mikael Fredriksson som är ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett
korrekt sätt. Du som kund kan därför alltid kontakta vår DPO för att få hjälp med att få dina
rättigheter i enlighet med GDPR tillgodosedda. Kontakt sker via mikael.fredriksson@swelube.se
eller om du vill kontakta oss på annat sätt så finns alla kontaktuppgifter på vår hemsida,
www.swelube.se.

1.3

Hur vi på Swelube värnar om din integritet

Vi på Swelube värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och
organisatoriska åtgärder som krävs för att vi skall behandla alla uppgifter enligt gällande lag. Vi
samlar endast in information om dig som kund som vi behöver för att kunna uppfylla de åtaganden
vi har påtagit oss i vår leverantörsroll.

2.

Information som vi samlar in om våra kunder

2.1 Information i våra affärssystem
I vårt affärssystem samlar vi endast följande uppgifter som vi behöver för att upprätthålla vår
affärsmässiga relation.




Kundens namn och address med tillhörande organisationsnummer
Telefonnummer till kunden eller för kunden aktuell kontaktperson
Kundens mail till företaget eller aktuell kontaktperson

2.2 Information på vår hemsida Swelube.se
På vår hemsida har vi stängt av funktionen för cookies, vi samlar således inga uppgifter om våra
besökare på vår hemsida. Vår policy för detta kan komma att förändras framöver, vi har dock redan
de tekniska möjligheterna för GDPR och kan uppfylla eventuella önskemål från besökare om att
radera personlig data.

2.3

Swelubes nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev som vi skickar ut ca 4 gånger per år och delger nyheter om produkter eller saker
som berör er som kunder eller om det skett förändringar på den marknad vi arbetar. I detta fall
registerar vi namn och e-mail. I varje nyhetsbrev som Swelube skickar ut så finns en länk med som
gör att du som kund enkelt kan avregistrera dig från vårt utskick.

2.4 Övrig information
Swelube kan mottaga information som innehåller personlig information på t.ex. e-mail. Denna
information lagras i vår mail under den tid det krävs för att fullgöra en förpliktelse eller något
affärsmässigt åtagande.

3. Stöd för vårt insamlande av information
3.1 Legala krav
Viss personlig information är vi tvingade att spara för att kunna upprätthålla våra skyldigheter
t.ex.att betala skatt, fullgörande av myndigheters ställda krav etc.

3.2 Kontraktsrättsliga grunder
I de fall vi är bundna av juridiska avtal eller så sparas viss personlig information för kunna möta
kontraktsrättsliga krav.

3.3 Försäljnings- och marknadsföringssyften
I visa fall kan vi använda personlig information för att kunna ta kontakt med nya potentiella kunder
via mail eller telefon. Vi lämnar dock inte ut några uppgifter till tredje part.

4. Dina rättigheter som registerad hos Swelube
Med stöd av GDPR så har varje registrerad person rätt till att få veta följande saker.








Vilken personlig information som är registrerad för den aktuella personen.
Rättelse av felaktiga uppgifter, låt oss veta om något inte är korrekt så korrigerar vi den
felaktiga uppgiften.
Rätt att bli bortglömd, det vill säga kräva att vi tar bort personlig information som är
registrerad hos oss. Denna rätt är inte absolut eftersom vi kan vara skyldiga att bevara viss
information på grund av legala eller kontraktsmässiga skäl.
Begränsning av informationen. Du kan begränsa vårt sätt att använda den information vi har
registrerad om du anser att den används på ett felaktigt sätt eller i strid mot lagen.
Eventuella klagomål på hur vi använder personlig information kan ställas till DOP och
kommer att hanteras konfindentiellt.
Du som kund kan alltid vända dig till den Svenska Datainspektionen som är granskande
myndighet för GDPR om du inte tycker att vi hörsammat eventuella klagomål.

