
 
 
Lagring av personuppgifter hos PilthCon AB (org nr: 556921-7333). 
 

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), får Du följande 
information som gäller from 25 maj 2018. 
 

Kortfattat: 
 
Kort och gott syftar GDPR-lagen till att du som kund/prospekt ska känna dig trygg med hur vi använder dina 
personuppgifter.  
 

För oss är det en självklarhet att det ska vara enkelt att göra affärer med våra kunder. Det ska vara enkelt hålla 
kontakt med kunder och kommande kunder samt att förse dem med relevant information. Lika självklart är det 
att vi värnar om din integritet. Vi har uppdaterat våra allmänna villkor och integritetspolicy, så att du kan vara 
säker på att information om dig inte hamnar på villovägar hos andra företag. Givetvis kommer detta inte 
påverka dig som kund eller kommande kund till oss. 
 
 

I detalj nivå: 
 

Vi samlar in följande personuppgifter/data till vårt företag:  Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta vårt dagliga arbete vilket 
omfattar offerter, order, beställningar och broschyrutskick både till befintliga kunder/leverantörer samt till tänkbara framtida kunder. Vi 
samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och lägger order. Eller 
kommunicerar med oss via e-post och telefon. Uppgifterna vi samlar in och registrerar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, 
telefonnummer och annat som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. 
I vissa fall har personuppgifter hämtats från andra källor såsom sökningar via internet på företags webbplats. 
 
Så används data vi insamlar och lagrar:   Vi använder personuppgifterna för att: 
Skicka broschyrer och information om offerter och order. Vi behåller historik om personer som haft kontakt med oss i vår 
affärsverksamhet. Grunden är att vi vill utveckla vår dagliga affärsverksamhet. Uppgifter som registreras är relevant för att upprätthålla 
och fortsätta vår kundvård. 
Tredje part: Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör data tillgängliga för tredje part. Tredje part, undantag: se notering 
sista stycket i hur vi delar informationen. 
 
Omdömen & känsliga uppgifter:  Vi lagrar inte personliga omdömen och information om intressen, hälsa, politiska åsikter eller religiös 
åskådning i vårt register. Vårt register omfattar enbart professionella syften.  
 
Skäl för användning av dina personuppgifter:  När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra 
intressen när det gäller att upprätthålla och utveckla affärsrelationer samt att kommunicera med dig som en kontaktperson på ert 
företaget. Vi följer gällande lag och rättsliga rättigheter och friheter i våra affärskontakter. 
 
Hur vi delar informationen vi samlar in och lagrar:  Endast de personer på och inom vårt företag som behöver behandla personuppgifter 
för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med exempelvis våra 
underleverantörer och eller transportörer inför en leverans till Er. 
 
Lagring av personuppgifter:  Dina personuppgifter sparas för ovan angivna ändamål. Om Du avregistrerar dig upphör vi databehandlingen 
och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Bokföringsmaterial behålls enligt gällande Svensk Bokföringslag i 7 år. 
 
Säkerhet vid lagring:  Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers 
tillgång. Vi uppdaterar och granskar våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 
 
Dina val och rättigheter:  Du är alltid välkommen att höra av dig med dina funderingar och frågor. Du har rätt att veta vilka 
personuppgifter vi lagrar om dig och kan alltid begära ett utdrag ur vårt register. Du kan då välja att rätta/uppdatera felaktiga 
personuppgifter eller radera dina personuppgifter. 
Avregistrering sker genom att ringa eller skicka e-post/brev till oss. 
 
 

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. Vår ambition är att ha en fortsatt god dialog med våra befintliga 
kunder och även kommande kunder för framtiden. En trygg relation som ger styrka för båda parter. 
 
 

Ansvarig för registret hos PilthCon AB:   Tomas Larsson 
 
Kontaktuppgifter:     PilthCon AB,  Sk. Åsaka, Tyskagården 1, 532 96 SKARA 
   Telefon: 0511-290 00    E-post:  info@pilthcon.se 
Skara den 18 maj 2018 
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