Till Dig som kund hos Kund hos LKB AB Konsult & Bygg AB ( LKBBYGGHANDEL )
Information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med
nya Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hej!
Information om att vi har dina kontaktuppgifter lagrade hos oss.
I enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDRP) har du som privatperson rätt att begära
information om vilka personuppgifter vi sparar, du kan också begära att vi ändrar eller helt tar bort
dessa personuppgifter.
De företags- och personuppgifter vi behandlar och lagrar är följande:
Företagsnamn
Företagsadress
Telefon nr
Faxnr
Organisations nr / Person-data. enligt Weborder som inkommer….
Kontaktperson(er)
E-postadress, både företagsadress och eventuellt till kontaktperson(er)
Varför vi lagrar denna information:
Utöver den kontaktinformation som nämns ovan lagrar vi orderhistorik för statistisk uppföljning,
garantiåtaganden o dyl som kan vara kopplad till kontaktinformationen.
I kontakt med oss genom e-post lagras även dessa mail.
Får du vårt nyhetsbrev så finns din e-postadress även lagrad i detta register (om du inte tidigare valt
att avregistrera dig från dessa utskick).
Vår policy:
De person- och företagsuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas,
bytas eller delas med andra företag organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.
Undantag; För att kunna möjliggöra leverans av varor kommer fraktbolag behöva ta del av
leveransadress och ev. kontaktperson.
Önskar du exakt information om vilka personuppgifter vi lagrar, vill begära ändring eller radering så
är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon: 0533-168 50 . morgan@lkbab.se
Betal- och kreditbolag - För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella
aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina
personuppgifter delas med betal- och kreditbolag.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar om
Uppgifterna inte längre är nödvändiga efter att de har samlats in eller behandlats.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina
personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du också
rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
(Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Information vi samlar in om dig - när du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande
information:
Inhämtande av adressuppgifter på begäran av dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta köp.
Information om varor de varor du har köpt.
Finansiell information godkända krediter via våra samarbetspartners.
Information om hur du använt vår hemsida- tex hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.
Din geografiska placering för att kunna leverera varor till dig
Eventuella garanti- och reklamationsärenden
Vi sparar för att uppfylla krav på bokföring dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt.
Vi genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Vänliga Hälsningar
Morgan Lundh.
Fabriksgatan 27
66130 Säffle
Tel 0533-16850 – 070 598 19 17…

