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1. Inledning 
 
Denna integritetspolicy informerar om hur GBD Lagersystem AB (Bolaget) 
hanterar dina personuppgifter som är kund, blivit offererad, är leverantör eller 
prenumererar på vårt nyhetsbrev. Behandlingen sker enligt den nya förordningen 
GDPR (General Data Protection Regulation) som from 25 maj 2018 som gäller i 
hela EU. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur 
du kan göra dessa gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.  
 
 
2. Personuppgiftsansvarig 
 
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som 
samlas in från kontaktpersoner från företag som är våra kunder, företag som 
efterfrågar offert, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.  
 
Bolagets kontaktuppgifter är följande: 
 
GBD Lagersystem AB, 556466-4059 
Grönsta Industriväg 8A 
635 02 Eskilstuna 
+46 16 12 54 30 
gbd@gbd.se 
 
Vid frågor om Bolagets behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta oss 
enligt ovanstående kontaktuppgifter. 
 
 
3. Typer av personuppgifter som behandlas 
 
Bolaget behandlar följande information om dig som kontaktperson: 
 

• Namn 

• Företagets adress 

• Telefonnummer 

• E-postadress 

• Personnummer för enskilda näringsidkare 

• Befattningar 

• Samtalshistorik 
 
 

4. Vad dina personuppgifter används till 
 
Kundadministration 

mailto:gbd@gbd.se
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Dina personuppgifter behandlas för att bolaget ska kunna administrera 
beställningar och efterfrågningar, hantera eventuella returer, garantianspråk och 
liknande gällande det företag som du representerar. Behandlingen är nödvändig 
för att Bolaget ska kunna uppfylla avtalet med dig som kontaktperson och detta 
utgör laglig grund för behandlingen.  
 
Marknadsföring 
 
Nyhetsbrev skickas endast under förutsättning att du inte har motsatt dig sådan 
marknadsföring och du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från dessa. För 
att avregistrera dig, vänligen kontakta oss enligt tidigare angiven 
kontaktinformation i denna integritetspolicy eller genom avregistreringslänk i 
utskickat nyhetsbrev. Marknadsföring sker med intresseavvägning som laglig 
grund, där Bolagets berättigade intresse är att marknadsföra sina produkter.  
Har du tidigare handlat av oss eller efterfrågat offert så kan vi använda dina 
kontaktuppgifter för att skicka e-post eller ringa dig som kontaktperson för att se 
om du i förekommande fall är nöjd med inköpet eller se om det finns något behov 
av fler av våra produkter i ditt representerade företags verksamhet. 
 
 
5. Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med 
 
Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till andra aktörer. Dessa 
mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Bolagets räkning i 
samband med att de utför en tjänst för Bolaget. Detta kan tex vara att leverera en 
vara till dig eller utföra en beställd tjänst. Bolaget vidtar alla rimliga legala, 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras på 
ett säkert sätt och med adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med 
sådana utvalda tredje parter.  
 
Bolaget kan lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, tex Skatteverket om vi 
enligt lag är skyldiga att göra det. För det fall att hela eller delar av Bolagets 
verksamhet avyttras kan dina personuppgifter komma att överföras till en köpare 
av verksamheten.  
 
 
6. Hur länge vi sparar dina uppgifter 
 
Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att bolaget ska kunna 
administrera köpet, eventuell retur samt eventuell garantitid för att Bolaget ska 
kunna fullfölja sina åtaganden. Observera att det är bara dina personuppgifter 
som sedan rensas, köphistoriken är en företagsuppgift som sparas för att i 
framtiden kunna se vad företaget har köpt för att Bolaget vid eventuell 
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komplettering ska kunna få fram vilka av våra produkter kundföretaget redan 
innehar.  
 
Så länge som du inte har motsatt dig att erhålla nyhetsbrev eller 
marknadsföringsmejl kommer vi att spara din e-postadress för detta ändamål.  
I de fall Bolaget får vetskap om att din anställning som kontaktperson upphör hos 
ett kundföretag eller att du inte längre är kontaktperson kommer vi att ta bort dina 
uppgifter.  
 
Bolaget kan komma att spara dina personuppgifter under en längre tid för annat 
än marknadsföring om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse 
som kräver behandling enligt tillämplig lag. Detsamma gäller även om Bolaget ska 
kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som tex hänger 
samman med Bolagets avtalsförhållande med kundföretaget eller den enskilda 
näringsidkaren.  
 
 
7. Dina rättigheter 
 
Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Se 
en sammanfattning av dessa nedan: 
 

• Rätt till registerutdrag: Du har rätt att få svar på om Bolaget behandlar 
uppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om vilka 
personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka 
externa mottagare som tar del av dina personuppgifter samt hur länge vi 
sparar dina personuppgifter.  
 

• Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut en kopia av de 
personuppgifter som Bolaget har registrerat i ett strukturerat, allmänt 
använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget 
överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten 
till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på 
automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där 
du är part.  

 

• Rättelse av felaktiga uppgifter: Du har rätt att begära att Bolaget ska 
korrigera felaktiga eller ej komplett information om dig.  

 

• Radering av vissa uppgifter: Du har rätt att begära att Bolaget raderar 
dina personuppgifter under vissa förutsättningar, tex om personuppgifterna 
inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in uppgifterna 
för. 
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• Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av 
personuppgifter: Du har under vissa förutsättningar rätt att invända mot 
Bolagets behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bl.a. om 
behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida Bolaget inte 
kan påvisa tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre 
än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för 
fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.  

 

• Rätt att invända mot marknadsföring: Du har rätt att när som helst 
invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för 
marknadsföring. Bolaget är då skyldig att att utan önödigt dröjsmål upphöra 
med all marknadsföring till dig. 

 

• Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter: Du har 
rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina 
personuppgifter i vissa fall. Exempelvis om du har bestridit att dina 
personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen 
under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om 
personuppgifterna är korrekta.  

 

• Klagomål: Om du har klagomål på Bolagets behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge ett sådant klagomål till 
Datainspektionen.  

 
För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se 
Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3-5.  

 
8. Ändringar i Integritetspolicyn 
 
Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om 
sådana ändringar sker kommer senaste version vara tillgänglig på Bolagets 
hemsida, www.gbd.se. 
 

 

http://www.gbd.se/

