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                    Uppdaterad 2018-05-24 

Integritetspolicy 

GDPR – General Data Protection Regulation 

Behandling av personuppgifter – kund/leverantör 

 

Syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i 

enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection 

Regulation) som börjar gälla 2018-05-25. För att du ska känna dig trygg när du 

lämnar dina personuppgifter till oss har vi upprättat den här policyn. 

Ändamålen 

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig 

som kund/leverantör och vi utgår ifrån att inte behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för detta. 

Personuppgifter 

Vi behandlar bl.a följande personuppgifter: 

• Företag 

• Namn (ev. titel) 

• Telefonnummer till arbete 

• Adress till arbete 

• E-postadress 

• Personnummer (endast för enskild näringsidkare) 

Insamling av uppgifter 

Kund 

När du begär offert eller beställer en produkt eller en tjänst hos RNP via t.ex e-

post, telefon eller direktkontakt kommer dina personuppgifter att registreras i 

vårt kundregister och användas för hantering av din offert/beställning. Efter 
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beställning och fullgjord leverans används uppgifterna även för fakturering 

enligt lämnad orderbekräftelse. 

Leverantör 

För att kunna ingå och hantera avtal, hantera fakturor och för att kunna ställa 

frågor till dig som leverantör avseende varor eller tjänster som vi köper 

behandlar RNP personuppgifter enligt ovan. I samband med detta registreras 

dina personuppgifter i vårt leverantörsregister. 

Hur länge finns uppgifterna kvar? 

Vi behåller personuppgifterna så länge de behövs för att vi ska kunna fullfölja 

våra förpliktelser eller tills personen begär att de raderas/ändras. 

När någon kontaktperson på kund- eller leverantörsföretaget slutar och 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga sker en rensning utav dessa. 

Vilka har tillgång till personuppgifterna? 

Våra rutiner och arbetssätt är med utgångspunkt att endast medarbetare inom 

organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina 

arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi strävar alltså efter att inte lämna ut 

några personuppgifter utanför organisationen. Om utlämning sker till tredje 

part ska detta ske med personens samtycke. 

Ändring av personuppgiftspolicyn  

Ändringar i personuppgiftspolicyn kan komma att ske. Överst på sidan framgår 

när ändring senast gjordes. Vår personuppgiftspolicy kommer att finns på vår 

hemsida. 

Kontaktuppgifter 

RNP i Landskrona AB, 556480-1602, Faktorigatan 7, 261 35 Landskrona är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Detta innebär 

att RNP i Landskrona AB ansvarar för att uppgifterna behandlas korrekt och i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

 

 


