Bästa kund,
Som dataskyddansvaring på Edsele Skog AB vill jag informera dig om hur vi ska
säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (EU.s nya
dataskyddsförordningen 2016/679). Vi är alltid måna om våra kunder och din
kundintegritet är viktig för oss. Jag vill meddela att vi har granskat vår integritetspolicy
i enlighet med nya dataskyddslagar. Därför vill vi vara transparenta med hur vi samlar
in, behandlar och delar med oss av data.
Så här behandlar vi personuppgifter
Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, träder i kraft inom
EES den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se
till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte
används för något annat än berättigade ändamål.
Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, träder i kraft inom
EES den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se
till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte
används för något annat än berättigade ändamål.
Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig
och Edsele Skog AB i samband med vår affärsrelation med dig samt på ett sätt som
är sedvanligt för denna typ av affärsrelationer. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt
namn, i vissa fall personnummer (t ex enskilda firmor, privatpersoner), postadress, epostadress, telefonnummer som Du vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på
bästa sätt. Några känsliga personuppgifter lagrar vi däremot inte om du inte
uttryckligen gett ditt medgivande till det. Informationen kan delas inom Edsele Skog
AB -nätverket, men bara för det fall det behövs för syftet med vår affärsrelation. Vi
kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet
använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla
affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson.
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet
använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla
affärsrelationer och kommunicera med dig som en företagets kontaktperson.
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och
mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att
säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och
mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra rutiner för att
säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett
utdrag. Under alla omständigheter har du rätt att begära att vi rättar felaktiga
uppgifter eller raderar data som inte behövs. Du kan också motsätta dig att få
information såsom marknadsföringsmaterial via e-mail eller via andra kanaler.
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Vänligen
kontakta oss på Edsele Skog AB. Du kan också ställa frågor till eller begära

information enligt ovan genom att skicka ett e-mail till: info@edselesag.se eller
genom att skicka ett brev till Ramneå 118, 880 41 Edsele.
Med vänliga hälsningar,
Sören & Kenneth Gejbo

Edsele Skog AB

