DATASKYDDSPOLICY
INLEDNING
Pretech Instruments KB och Novakemi AB:s avsikt med denna policy, är att värna säkerheten för
hantering av främst personuppgifter. Policyn förklarar hur Pretech Instruments och Novakemi samlar
in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du
kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring dataskydd genom att
skicka ett e-postmeddelande till oss på sales@pretech.nu eller novakemi@novakemi.se

Roller
Personuppgiftsansvarig: Den som är ansvarig för hanterar personuppgifter, i Pretech och Novakemi..
Personsonuppgiftsbiträde: De underleverantörer som Pretech och Novakemi använder sig av.

Varför finns denna policy?





Följer gällande lagstiftning och branschstandard för personuppgiftsskydd
Värnar rättigheter för anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners
Är transparent med hur vi arbetar med personuppgiftsskydd
Har tydliga rutiner för att skydda personuppgifter

Genom att handla av Pretech Instruments och Novakemi accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår
behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska
kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Vilken information samlar vi in?
Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig
själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp på en på vår websida, när du gör
telefonbeställning eller när du mailar in en beställning.
Detta kan vara:


Person- och kontaktinformation – namn, , faktura- och leveransadress, e-

postadressmobil

telefonnummer, etc.


Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Vad gör vi med din information?




Informationen används enbart till internt bruk för att kunna Tillhandahålla, utföra och
förbättrar våra tjänster gentemot dig
Datan kan också komma att användas för att kommunicera relevant information/reklam
gällande använda eller liknande tjänster och
För att utföra medlemsnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster.

Vilka kan vi komma att dela din information till?


Vi delar inte med sig av personuppgifter till andra parter som företag eller andra
organisationer.

Underleverantörer: Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller
underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig. Vi sådanafall som rör exempelvis
uppdatering av våra datorsystem, så måste våra underleverantörer skriva på ett
personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Data som kommer i deras besittning måste efter att de är
färdiga raderas (utförligare beskrivning finns i vårt Personuppgiftsbiträdesavtal)
Enligt Dataskyddsförordningen ska ett personuppgiftsbiträde:








Enbart hantera personuppgifter på instruktion av den personuppgiftsansvarige
Enbart anlita andra biträden (tjänster) med godkännande från den personuppgiftsansvarige
Föra register över vilken typ av personuppgiftsbehandling som utförs
Säkerställa en lämplig säkerhetsnivå
Upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige
Ha rutiner för personuppgiftsincidenter
Bistå personuppgiftsansvariga att fullgöra sina skyldigheter

Dessa skyldigheter uppfyller Pretech och Novakemi dels genom att skriva
personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer som på något sett kommer i kontakt med
personuppgifter i samband med deras arbete för oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra aktuella åtaganden
gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina data för andra
syften än för våra aktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt,
bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt
och/eller lagstadgat för respektive syfte. Så fort vi får kännedom att person avslutat en anställning så
tar vi bort kontaktuppgifterna från vårt system.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Rätt att få tillgång till din data.
Du kan närsomhelst begära en info av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information
vi har om dig. I det fall Pretech och Novakemi kontaktas angående begäran av personuppgift i rollen
som personuppgiftsansvarig ska det handläggas skyndsamt.

Rätt till rättelse.
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”).
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig
för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för oss som hindrar oss
från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och
skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra
syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter

Alla policies skall senast den 25:e maj 2018 vara förankrade hos styrelse, ledning och anställda.
Pretech och Novakemi har fördelat ett internt ansvar för att implementera och säkerställa
efterlevnad av denna och övriga policies.

Lagstiftning
Dataskyddsförordningen (på engelska General Data Protection Regulation, GDPR) gäller som lag i
Sverige och övriga EU från och med 25 maj 2018. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Internt regelverk
Pretech och Novakemi har upprättat denna policy för att säkerställa att Pretech och Novakemi
uppfyller krav både som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde:



Dataskyddspolicy (detta dokument)
Personuppgiftsbiträdesavtal (separat dokument)

Rutin för uppdatering av policies och avtal
Ovan listade dokument skall revideras i maj vartannat år med början år 2020 eller så fort det finns
anledning att göra det. Ansvarig för revideringen är GDPR-ansvarige= VD i Novakemi och VD i Pretech
Instruments.
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