
GPDR 

 

Din integritet är viktig för oss. 

AB JOHAN VENTILATION samlar in och använder personuppgifter ifrån de personer som 

interagerar med oss som kund eller leverantör samt via vår webbplats, Självklart är det av 

största vikt för oss att de personuppgifter som samlas in inte sprids eller till obehörig eller 

missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina 

personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad. 

 

Innehåll 

1, Vad är en personuppgift 

2. Hur samlar vi in och använder personuppgifter. 

3. Vilken typ av uppgifter samlar vi in. 

4. Vad använder vi informationen till. 

5. Vem delar vi informationen med. 

6. Hur länge lagrar vi informationen. 

7. Hur samlar vi in och använder cookies. 

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter. 

9. Vilka rättigheter har du. 

10. Kontaktuppgifter till oss. 

 

1.Vad är en personuppgift. 

En personuppgift avser varje upplysning eller kombination av upplysningar som kan knytas 

till en identifierad och enskild fysisk person. Även kallad en registrerad. Exempelvis som 

namn personnummer eller adress. 

 

2.Hur samlar vi in och använder personuppgifter. 

Om du/ni exempelvis beställer något eller att vi levererar något. 

Alternativt om vi lämnar offert eller om ni lämnar offert. 

På exempelvis installationer eller delar. 

Samlas nödvändig information in. 



Det kan hända att vi lämnar information till tredje part om vi måste få in offert från 

våra underleverantörer. 

 

3. Vilken typ av information samlar vi in. 

Exempelvis. 

För och efternamn. 

Adress 

Telefon nummer 

E-postadress 

Personnummer, då organisationsnumret för enskild firma utgörs av personnumret. 

Köphistorik och offert historik eller leverantörshistorik. 

 

4.Vad använder vi information till 

Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller leverantör. 

Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande exempelvis en 

leverans, order, prisförfrågningar, betalningar eller offerter. 

 

Vi kan även använda oss av informationen till utskick av nyheter eller nya produkter. 

 

5.Vem delar vi informationen med. 

För att kunna leverera varor och tjänster till er/dej delar vi din information med våra 

underleverantörer vid behov.  

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

exempelvis skatteverket. 

 

6. Hur länge lagrar vi informationen. 

Vi lagar inte informationen längre än vi behöver, och hur länge vi lagar informationen beror 

på syftet för vilken informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. 

Exempelvis enligt bokföringslag. 

 

7.Hur samlar vi in och använder cookies. 



För närvarande samlar vi inte in några cookies men planerar at öppna webbschoop. 

 

8.Hur skyddar vi dina personuppgifter. 

Vi tar väl hand om ta hand om de personuppgifter som vi samlar in och hanterar.  

Återkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver dom för sina 

arbetsuppgifter. 

AB JOHAN VENTILATION använder sig av både brandväggar och andra säkerhetslösningar så 

som antivirusprogram och säkerhetsskåp för säkerhetsställa intrång och hot. 

 

9. Vilka rättigheter har du. 

Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande. 

1.Att dina uppgifter rättas om de upptäckts vara felaktiga. 

2.Att spara dina personuppgifter exempelvis för bokföringslagen. 

3.Att begära ut dina personuppgifter från AB JOHAN VENTILATION 

4.Att bli informerad om det sker indicier som innebär att dina personuppgifter hamnar i 

felaktiga händer. 

 

10.Kontaktuppgifter till oss. 

AB JOHAN VENTILATION 

TÖRSAGÅRDEN 

535 91 KVÄNUM 

0512-922 93 

 

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt till att inge klagomål på en behandling av dina 

personuppgifter till Datainspektionen www.datainspektionen.se  

 

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/


 

 

 

 




