Kbtkompassen i Boden AB

GDPR

Avtal om Skydd av personuppgifter

§ 1 Introduktion
Detta avtal gäller mellan företaget Kbtkompassen i Boden AB med org.nr , nedan kallat Leverantör,
och Kund som kommunicerar med Leverantör kring dennes produkter och/eller tjänster.
Genom att godkänna detta avtal om “Skydd av personuppgifter” accepterar Kund att personuppgifter
behandlas och lagras enligt detta avtal.
§ 2 Bakgrund
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.
Personuppgiftsansvarig är den organisation som samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter.
Till exempel ett företag som har ett kundregister som används vid försäljning. I detta fall är Leverantör
personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar och lagrar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning. Till exempel ett företag som tillhandahåller en programvara för
försäljning som Leverantör använder och där dessa uppgifter lagras. I detta fall är företaget WebButler
med org nr 9203314811 personuppgiftsbiträde.
De som behandlar personuppgifter måste se till att behandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningens bestämmelser.
Leverantör använder Tjänsten beskriven på webboffert.se som levereras av WebButler. Leverantör har
ett avtal med WebButler där WebButler agerar som personuppgiftsbiträde.
§ 3 Insamling av personuppgifter
Vid kommunikation mellan Leverantör och Kund lagras personuppgifter. De data som kan lagras är
Kunds företagsnamn, personnamn, person-/organisationsnummer, momsregistreringsnummer,
postadress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress samt webbplats.
Leverantör får endast behandla Kunds personuppgifter enligt detta Avtal om “Skydd av
personuppgifter”.
Kund samtycker till att dessa uppgifter lagras och sparas tills vidare i Tjänsten.
Leverantör ansvarar för behandlingen av Kunds personuppgifter och för att säkerställa att all sådan
behandling sker på säkert och lagligt sätt.
Leverantör förbinder sig att skydda all information så långt det är möjligt.
Tjänsten använder ej cookies.
§ 4 Kunddata
I Tjänsten lagrar Leverantör in data om Kund. Leverantör är alltid ansvarig för de uppgifter som
Leverantör sparar i Tjänsten och att dessa uppfyller gällande lagar och förordningar.
Leverantör ansvarar för att radera alla personuppgifter om Kund som inte längre är relevanta att lagra
i systemet.
Kund accepterar att Leverantör använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka
information till Kund.
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§ 5 Varför behandlas Personuppgifter
För att uppfylla alla skyldigheter enligt detta avtal och för att kommunicera med Kund genom och vid
sidan av Tjänsten behöver Leverantör samla in och behandla information och personuppgifter om
Kund. Uppgifterna används för bekräftelse av Kunds identitet, vid offerering och fakturering av
produkter, för att skicka påminnelser, samt vid övrig marknadsföring och kommunikation med Kund.
§ 6 Utlämning av uppgifter
Samtliga sparade uppgifter används enbart i kommunikation mellan Leverantör och Kund och lämnas
ej ut till tredje part.
Leverantör har dock rätt att överföra eller lämna ut personuppgifter i samband med försäljning eller
sammanslagning av verksamheten till eller med annan verksamhet.
Om det krävs enligt lag eller om Kund har godkänt det kan vi även dela med oss av nödvändiga data
till nationella myndigheter.
§ 7 Lagring av kunduppgifter
Kunds uppgifter lagras tills vidare. Uppgifterna raderas efter att kund begärt det. Dock måste till
exempel fakturor lagras i minst sju år enligt svensk lag och raderas först efter denna tid.
§ 8 Kunds rättigheter
Kund har rätt att begära ut en kopia av de personuppgifter som lagras och att verifiera dessa
uppgifter.
Kund har rätt att begära rättelser av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
Kund har rätt att begära radering av personuppgifter.
§ 9 Tillämplig lag och tvistlösning
Detta avtal regleras av svensk lag.
Eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk med anledning av eller anknytning till detta
avtal ska hanteras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
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