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Kundinformation om GDPR                                                        

Här nedan finner du info om hur vi hanterar kundinformation enligt GDPR – den nya 
dataskyddslagen. Vi eftersträvar att alltid hantera personuppgifter och övriga uppgifter på ett 
varsamt sätt och enligt lagen. 

 

Personuppgiftsansvarig: 

Beslagskonsult AB 
Neongatan 11 
43153 Mölndal 
031-914030 

per@beslagskonsult.se 

 
De uppgifter vi som företag kan komma att spara om er som kund innefattar företagsnamn, 
namn, postadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, 
kreditinformation. Syftet är att kunna hitta Er i våra register vid order och övriga ärenden. 
Uppgifterna får vi från Er kunder vid order. Uppgifterna från Er sparas av bokföringstekniska 
skäl och vid behov, för information till skattemyndigheten.  

 
Du kan komma att få marknadsinformation och/eller reklam från oss och du kan när som 
helst kontakta oss om du inte önskar den typen av information. Utöver detta kan vi komma 
att samla in information om dina besök på vår webbplats genom cookies för att skydda och 
förbättra oss. 

  

För att få full tillgång till vår e-handel har vi gett dig ett lösenord. Du som kund ansvarar för 
att hålla detta lösenord hemligt och att inte dela lösenordet med någon. 

I samband med registrering på vår webbsida har du som kund möjlighet att ange om du vill 
få nyhetsbrev och övrig information via e-post.Om du är kund redan kan vi också komma att 
kontakta dig med nyhetsbrev eller övrig information. Du kan när som helst avregistrera dig 
från detta utskick, längst ned i e-post brevet. 

Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till 
personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår drift och datasäkerhet. Detta regleras genom 
biträdesavtal. Uppgifterna lämnas heller inte heller till tredje land eller internationell 
organisation. 
 
Du har när som helst rättighet att begära rättelse, radering, blockering/begränsning, 
registerutdrag samt förflyttning av dina uppgifter eller inge klagomål till tillsynsmyndighet. Mer 
info på  

 
www.datainspektionen.se 

Tillsynsmyndighet: 

Telefon:         08-657 61 00 

E-post:           datainspektionen@datainspektionen.se 

Postadress:     Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm 
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