GDPR och Aaxsus
Aaxsus AB är ett svenskt teknikföretag med huvudverksamhet inom utveckling, import och försäljning av LEDarmaturer. Vår kundkrets utgörs främst av grossister och installatörer.
I vårt arbete använder vi oss att ett kundregister vars innehåll och hantering regleras av
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU/EES. Det
primära syftet med denna förordning, som infördes den 25 maj 2018, är att säkerställa en över hela
Europeiska Unionen likvärdig behandling och skydd av personuppgifter samt stärka individens rätt att ta del av
dessa uppgifter.
Utförlig information om GDPR finns att läsa på Datainspektionens webbplats
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
Varför registrerar vi kunddata?
Syftet med vårt register är att lagra information som är väsentlig för att:
1. kunna leverera varor och tjänster våra kunder efterfrågar
2. leverera till rätt beställare och i enlighet med ingångna avtal
3. fullfölja våra åtaganden gentemot kunden
4. följa i Sverige gällande lagar och förordningar som berör företagsverksamhet
Vilka uppgifter registrerar vi?
Inledningsvis registrerar vi de uppgifter som kunden själv lämnar till oss i samband med produkt- eller
offertförfrågan. Det handlar oftast om företagsnamn, kontaktuppgifter, anteckningar om vad förfrågan gäller
och dess omfattning.
I samband med offertförfrågan registrerar vi de uppgifter som är nödvändiga för att vår offert ska utgöra en i
lagens mening fullvärdig handling. För att kunna göra det hämtar vi, i förekommande fall, officiella uppgifter
från våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Det kan då handla om kreditvärdighet, fullständiga
företagsuppgifter m m.
Uppgifter vi samlar delar vi, om så krävs, med våra samarbetspartners/tjänsteleverantörer. I detta fall handlar
det om uppgifter som krävs för att följa gällande lagkrav som berör bokföring, rättsliga avtal, fullföljande av
garantiåtaganden o d.
Vi varken samlar eller registrerar uppgifter utan rättslig grund. Uppgifter som omfattas av förbud mot
registrering lagras inte heller. Insamlade uppgifter kvarstår i vårt och våra partners register under en så lång
tid som tillämpliga lagar kräver. Därefter raderas uppgifterna fullständigt eller anonymiseras med avseende på
kundidentitet.
Vilka rättigheter har kunden?
Varje kund har alltid rätt att begära ett utdrag ur registret av de gällande kunduppgifterna, att få dem
korrigerade och helt strukna alternativt anonymiserade med undantag för den information som krävs för att
Aaxsus AB ska följa gällande lagar eller för att kunna fullfölja åtaganden gentemot kunden.
Vem kan jag kontakta?
GDPR ställer krav både på den som samlar data och den som hanterar/behandlar datauppgifter. Aaxsus AB
följer helt GDPR:s krav och våra tjänsteleverantörer gör det också. Den information som vi och våra
tjänsteleverantörer utbyter med varandra är skyddad och delas inte med någon tredje part. Utförlig information
om innehållet i Aaxsus AB:s register kan fås genom att kontakta oss
1. genom vår webbplats http://www.aaxsus.se/kontakt/
2. genom ett direkt e-postmeddelande till info@aaxsus.se
3. genom att ringa oss på 046-270 66 50
Aaxsus AB:s ansvar
Aaxsus AB ansvarar för att de registrerade uppgifterna hanteras i enlighet med GDPR och tillämplig svensk
lagstiftning. Eventuella anmärkningar och klagomål mot vår hantering ska göras till Datainspektionen, se
https://www.datainspektionen.se/

