DATASKYDDSFÖRORDNINGEN "GDPR"
INLEDNING/FÖRKLARING
From 2018-05-25 gäller en ny lagstiftning dataskyddsförordning, på engelska GDPR.
GDPR skall stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och
organisationer får samla in och använda personuppgifter.
GDPR innebär, att samma regler för hur personuppgifter får hanteras skall gälla i hela EU.
Detta för att främja den fria konkurrensen och göra detta enklare för företag att expandera
och verka i flera EU-länder.
Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur företag får samla in och använda
personuppgifter.
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, som i dag reglerar hur företag får
samla in och använda personuppgifter.

FÖRTECKNING ÖVER PERSONALUPPGIFTSHANTERINGEN
1.
Christer Nilsson EoB PLÅT I RÅÅ AB är ombud och skall kontaktas vid förfrågningar angående
företagets personuppgiftsbehandling.
2.
Kontaktuppgifter i vårt kundregister i Hogias Affärssystem består av namn, adress och postadress,
leveransadress, betalningsvillkor och vad gäller vissa privatpersoner även uppgifter om personnummer och fastighetsbeteckningar. Dessa användes vid ansökan om rotavdrag.
Vi har även uppgifter om våra kunder i Office 365. Här finns endast uppgifter om namn, adress,
mailadress och telefonummer.
3.
Organisationsnummer för vissa företag tex inom byggsektorn används vid registering av omvänd moms.
4.
Vi använder inga kunduppgifter på webben.
5.
Våra anställdas personuppgifter/nummer behövs vid utbetalningar av löner samt rapport

till Skatteverket och andra statliga institutioner

Sidan 2
6.
Alla våra uppgifter är sekretessbelagda och förvaras i termínalserver via WesafeIT och
Microsoft.
KUNDREGISTER och SE SÄRSKILD BILAGA
7.
Vi menar, att vi har full kontroll på vårt kundregister. Detta lämnas inte ut till tredje part
ingen utomstående har tillgång till vårt kundregister. De uppgifter vi har av privatkunder och
deras personnummer, fastighetsbeteckningar, telefonnummer och mailadresser lämnas inte ut
till någon. Vi har kundernas medgivande om detta via utskickat och påskrivet brev med rotklausuler.
Vi registerar inga övriga uppgifter om våra kunder eller leverantörer.
Eftersom vi har ett verksamhetsledningssystem, FR2000, skall vi årligen tillfråga våra kunder
om deras intryck och bemötande från vårt företag.
NYHETSBREV OCH MARKNADSFÖRING
8.
Som vi nämner ovan, det enda utskick vi gör till våra kunder är en årlig enkät, vad man anser om
oss som företag..
E-POST
9.
Vi skickar inga känsliga personuppgifter via mail. Får vi eventuell information via SMS av en anställd
rörande sjukdom eller andra personliga meddelande så raderas dessa omgående. Detta gäller givetvis
också mailkorrespondens.
All korrespondens med våra anställda som information, lönespecifikationer mm kommer att ske via brev.
LEVERANTÖRSUPPGIFTER
10.
Våra leverantörer är juridiska personer och omfattas därför inte av personuppgifter enligt reglerna
i dataskyddsförordningen.
I vårt leverantörsregister finns inte några uppgifter om kontaktpersoner.
LÖNER OCH ANDRA UPPGIFTER OM VÅRA ANSTÄLLDA
11.
Vi har uppgifter om våra anställda som personnummer, telefonnummer, mailadresser samt bankkonto.
Dessa uppgifter måste vi ha för att uppfylla kraven för en arbetsgivare. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter
till tredje part.
Eftersom vi har ett verksamhetsledningssystem FR 2000 har vi även en anhöriglista med alla namn
på anställda och deras personnummer och telefonnummer, som behövs vid en eventuell olycka.
Vi har även uppgifter till våra anställdas anhöriga som telefonnummer.
PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBEN OCH VISITKORT
12.
Alla våra anställda har frivilligt godkänt, att deras uppgifter finns på webben i form av foton, cv och
övriga meriter. Inga övriga personuppgifter har utlämnats.
Dessa uppgifter ingår som ett ytterligare marknadsföringsbidrag för företaget EoB PLÅT I RÅÅ AB.
Dessa uppgifter är nödvändiga vid tex offentliga upphandlingar med Stat och Kommun.
Alla våra anställda har visitkort med namn, mailadress och telefonummer för att lämnas till våra
kunder för ytterligare kontakt med våra anställda på fältet.
När anställd slutar bevaras hans digitala uppgifter under ett år. Sedan tages dessa permanent bort.

Sidan 3
SPARA PERSONUPPGIFTER
13.
De personuppgifter som vi sparar är nödvändiga för vår verksamhet nämligen våra anställdas personnummer, adress, telefonnummer, mailadress samt kontonummer i resp bank. De anställda som slutar
på vårt företag avförs ur personalregistret ett år senare. Detta är ingenting vi råder över, eftersom
vi måste spara dessa uppgifter för våra myndigheters information, som deklaration och statistik.
Våra kunder som vi har mer information om, som personnummer och fastighetsbeteckning är återkommande kunder, vilka vi inte kan ta bort från vårt kundregister. Vi använder aldrig våra kunders
uppgifter i några andra marknadsföringsprogram än eventuell intern kundundersökning relaterat till
vårt verksamhetsledningssystem FR2000, som är omtalat enligt ovan.
Vi i vår bransch måste lämna garanti till våra privatkunder under minst 10 år enligt Konsumentlagen
och till övriga företag gäller garantitiden 2-5 år.
SKYDDA PERSONUPPGIFTER
Vi anser oss ha det modernaste datasystem, som finns på marknaden. Vi är anslutna till terminalserver
via WesafeIT i Malmö, som i sin tur samarbetar med Microsoft (båda företagen följer
Dataskyddsförordningen GDPR).
WeSafeIt och Microsoft, som är våra leverantörer av IT-tjänster gör dagligen backuper av hela
vårt affärssystem och övrigt material, som ligger på terminalservern.
Våra anställda plåtslagare och övrig personal har inte tillgång till något, som berör person- kundeller leverantörssuppgifter. Endast Christer Nilsson och Kristian Nilsson har full access till alla program
POLICY
A.
EoB PLÅT I RÅÅ AB försöker alltid vara marknadsledare inom plåt- och tätskikt. Vi har infört ett verksamhetsledningssystem FR2000, vi är ett auktoriserat byggnadsplåtslageri inom Incert samt för andra
året kvalificerat oss till tre AAA enligt Bisnode.
Detta gör att vårt företag förstår och kommer att följa Dataskyddsförordningen GDPr.
B.
Kontaktuppgifter till EoB PLÅT I RÅÅ AB kan ske via post till adress: Box 16005, 25016 Råå
Fakturering sker till EoB PLÅT I RÅÅ AB LKH1064, FE 108, 10569 Stockholm eller via telefon 042-260350
Kontaktpersoner i företaget VD Kristian Nilsson 042-280892, Christer Nilsson 042-280891 och till
Ralf Pettersson 042-280890. Mailadress till företaget är info@eobplat.se.
C.
Om kund eller anställd anser, att deras personuppgifter har behandlats fel, har man givetvis möjlighet
att klaga till Datainspektionen.
D.
Vi kommer att skicka registerutdrag till de som vill ha tillgång till sina personuppgifter.
E.
De som vill ha rättelse eller radering av sina personuppgifter eller en begränsning av behandlingen
har rätt till detta.
F.
Om en affär baseras på samtycke, kan detta samtycke återkallas.
G.

Om en kund/anställds uppgifter lämnas till annan mottagare, kommer kund/anställd att få
reda på vem informationen går till.
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