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Dataskydd- och integritetspolicy
Denna policy förklarar hur Svenska Westaflex AB samlar in och använder dina personuppgifter. Du
kan alltid kontakta oss vid frågor kring dataskydd- och integritet genom att kontakt VD eller HRansvarig.
För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi
behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in information på följande grunder.
Rättsliga skyldigheter(t ex betala skatter, sociala avgifter, anställningsskydd, bokföringslagen)
Nödvändigt för att uppfylla avtal (t ex anställningsavtal, kollektivavtal, pensionsavgifter)
Intresseavvägning (anhörigregister, kund- och leverantörsuppgifter för att hantera avtal som
ingåtts)
Samtycke
Exempel på denna information kan vara,
-

Grundläggande uppgifter som namn och kontaktinformation, adress
Information om företagets ekonomiska situation, kontouppgifter, betalningsuppgifter
Information om din anställning
Information om din familj eller hushåll
Information om tjänster och produkter vi levererar till dig och ditt företag, däribland
information om dina preferenser kring produkterna/tjänster.
Uppgifter om dina inköp

Information du ger oss, såväl information om varor/tjänster och din finansiella information, är
generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.
När ert företag som vår kund, leverantör eller om någon på företagets vägnar, förser oss med
personuppgifter om någon annan fysisk person, ansvarar företaget för att det har rätt att ge oss
dessa personuppgifter. Företaget åtar sig också att underrätta dessa personer om innehållet i vår
dataskydd- och integritetspolicy.
Känsliga uppgifter
Vi registrera känsliga uppgifter endast när vi har rätt att göra det. Saknar vi laglig rätt att göra det
men har behov, begär vi ditt samtycke.
Information om medlemskap i fackförbund
Information om din hälsa
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Vad gör vi med din information?
Alla data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna
upprätthålla ingångna avtal. Vi samlar in informationen direkt från dig eller genom att observera ditt
beteende. Exempel på detta är:
Följa anställningsavtal, i form av utbetalning av lön, pension m.m.
Kundvård
Hantera order och leverans
Hantera inköp och planering
Arbeta med reklamationer, såväl kund- leverantör- och interna reklamationer.
Enkäter, samtal/möten
Kreditbedömning
Kundvård
Personalvård
Fastställande av prisnivåer

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt, för det ändamål som personuppgifterna
inhämtats. Därför sparar vi personuppgifter så länge vi har ett avtal om produkt eller inköp av dig.
När ditt avtal upphör sparar vi normalt uppgifter enligt de lagliga skyldigheterna.
bokföringslagen (7år)
Penningtvättslagstiftningen (5år)
Ansökningshandlingar från de som inte fick tjänst (2år)
Listor om övertid, mertid och jourtid (2år)
Läkarintyg (under pågående sjukfall)
Rehabiliteringsplaner (under pågående rehab/sjukfall)
Under vissa omständigheter sparar vi uppgifter en längre tid.
För att tillvarata vår rätt vid regler vid eventuella krav enligt reglerna om preskription.
Vid avslutande av anställning behöver vi spara dina uppgifter lägre utifall att du behöver
tillgodoräkna dig arbetad tid längre fram i livet.
För att säkerställa att ingen inaktuell information ligger kvar längre än ovan,
Städar vi kontaktregister en gång årligen
Rensar mailen en gång årligen och säkerställer att information som har anledning att sparas
har förts över till ett säkrare system än e-posthanteraren.
Städar kund- och leverantörsregister vartannat år.
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Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter.
-

-

-

-

Leverantörer och underleverantörer, såsom bolag inom vår koncern.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantör eller underleverantör för
utförandet av våra avtalsenliga åtagande gentemot dig och andra syften som framgår i denna
policyn.
Myndigheter
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom skatteverket, polisen
eller andra myndigheter om vi är skyldiga enligt lag.
Avyttring
Vi kan komma att dela din information till tredje part, om en väsentlig del av våra tillgångar
förvärvas av en tredje part. Exempelvis personuppgifter gällande kunde och leverantörer.
Vad vi INTE kommer att göra med din data
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Dina rättigheter
-

-

Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära en kopia max en gång per år (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja
veta och verifiera den informationen vi har om dig. Kopian är gratis att begära och skall vara
skriftlig och undertecknad.
Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är
nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Så länge detta inte kommer i konflikt med:
o Rättsliga skyldigheter (t ex betala skatter, sociala avgifter, anställningsskydd,
bokföringslagen)
o Nödvändigt för att uppfylla avtal (t ex anställningsavtal, kollektivavtal,
pensionsavgifter)
o Intresseavvägning (anhörigregister, kund- och leverantörsuppgifter för att hantera
avtal som ingåtts)

Kontakta oss
Företagsnamn (firma)

Svenska Westaflex AB
Adress

Postnummer

Ort

Kärragatan 4

431 53 Mölndal

Mölndal

Kontaktpersoner

Telefonnummer

E-postadress

Jenny Bykander, VD
Monica Bourghardt Sandberg, HR & Ekonomi

031865948
031865942

jenny@westaflex.se
monica@westaflex.se

