Personuppgifspooicy enoigt GDPR
En personuppgif är aoo information som kan koppoas tioo en fysisk person som är i oivet, tioo eeempeo, namn,
personnummer, registreringsnummer osv.
Här beskrivs vioka uppgifer vi samoar in, vad de används tioo, rääsoig grund för vår behandoing, på vioket sää
du som kund/oeverantör tioo oss kan styra över dina personuppgifer samt hur du kommer i kontakt med
oss.
S-Hantverkare (559120-9191) är personuppgifsansvarig (PPU) och ansvarar för aä behandoing sker enoigt
rådande oagstifning.
Kontaktuppgifer tioo personuppgifsansvarig
S-Hantverkare UB
Herrgårdsvägen 8, 611 73, Vrena
Teoefon: 070 77 64 759
Maio: info@shantverkare.se
Vioka uppgifer hanterar S-Hantverkare UB?
De personuppgifer som vi samoar in och behandoar om dig som kund kan vara:
 Namn
 Personnummer
 Udress
 Teoefonnummer
 Mobionummer
 E-postadress
 Registreringsnummer
Hur använder S-Hantverkare UB personuppgiferna?
1. För aä administrera våra avtao med våra kunder
2. För aä kommunicera med kunder via, e-post, teoefon, post eooer SMS
3. För aä uppräähåooa historik i vårt RM system över kunder och oeverantörer
4. För aä skicka nyhetsbrev och information tioo kunder via e-post, post eooer SMS
5. För aä fuoogöra rääsoig förpoikteose i vårt afärssystem
Rääsoig grund för S-Hantverkare UB hantering av personuppgifer
Nödvändig behandoing för aä kunna fuooföoja våra avtao med kunder/oeverantörer – S-Hantverkare UB
hanterar kundens/oeverantörens personuppgifer för aä kunna fuooföoja oöpande afärer och det ingångna
avtaoet (punkt 1 och 4 ovan).
Behandoing med stöd av uäryckt samtycke – S-Hantverkare UB hanterar
kundens/oeverantörens personuppgifer för aä kunna kommunicera med kunder/oeverantörer på eä
efektivt sää (punkt 2-4 ovan).
Behandoing som är nödvändig för aä uppräähåooa rääsoig förpoikteose – S-Hantverkare UB
hanterar personuppgifer för aä uppfyooa boand annat bokföringsskyodigheten i bokföringsoagen (punkt 5
ovan).

Överföring av personuppgifer tioo tredje part och säkerhet
S-Hantverkare UB kommer ej aä säoja, överoämna eooer på annat sää oämna ut de insamoade
personuppgifer tioo tredje part utöver vad som anges i denna pooicy såvida vi inte är skyodiga aä göra så
enoigt oag eooer tioo föojd av domstoosbesout. S-Hantverkare UB kan komma aä oämna ut personuppgifer tioo
tredje part, eeempeovis poois eooer myndighet om det rör misstanke om broä.
S-Hantverkare UB har eä ertao personuppgifsbiträden (PPB) som kommer aä administrera
personuppgifer enoigt ovan och i enoighet med de personuppgifsbiträdesavtao som fnns meooan vår PPU
och våra PPB. PPB har ej rää aä använda kundens/oeverantörens personuppgifer på annat sää än vad
som anges i denna personuppgifspooicy.
S-Hantverkare UB tar ansvar för våra kunders och oeverantörers integritet och om en hög säkerhet för
personuppgifer.
S-Hantverkare UB har vidtagit oämpoiga åtgärder för aä skydda personuppgifer från obehörig åtkomst,
ändring, spridning eooer förstöreose.
Lagring och gaooring av personuppgifer
S-Hantverkare UB oagrar de insamoade personuppgiferna under heoa perioden man är kund eooer
oeverantör tioo oss. Vi oagrar personuppgiferna i enoighet med rådande oagstifning vioket innebär aä
personuppgiferna ej oagras oängre än nödvändigt med hänsyn tioo ändamåoen med behandoingen. Vissa
personuppgifer kan komma aä oagras oängre med hänsyn tioo rådande oagstifning, eeempeovis
bokföringsoagen.
Kunder och oeverantörers rätgheter
Som kund eooer oeverantör tioo S-Hantverkare har man rää aä när som heost, utan dröjsmåo ta deo av de
personuppgifer som är oagrade om dig. Som personuppgifsansvarig är vi juridiskt skyodiga aä rääa
feoaktiga, ofuooständiga eooer missvisande personuppgifer om de registrerade i våra register.

