
AB STOLTS ELEKTRISKA 

Policy Personuppgiftslagring GDPR 
Vilka personuppgifter vi lagrar 

Uppgifter för marknadsföring. 
Vi samlar in uppgifter för marknadsföring både mot potentiella och befintliga kunder. I huvudsak 
rör det sig om namn, adress, kontaktpersoner, befattningar, verksamhetsområden, vilken 
marknadsföring som är relevant samt uppgifter vid uppföljning. Uppgifterna används för 
marknadsföring t.ex. via telefon, e-post och vanlig post. Vid marknadsföring via elektroniska 
kanaler, t.ex. nyhetsbrev via e-post eller sms, har varje person rätt att avregistrera sig från den 
aktuella aktiviteten. Insamlingen sker med berättigat intresse. 

Uppgifter som behövs för att fullfölja avtal och åtagande. 
Så snart någon ingår ett avtal, t.ex. ett kundkonto, en anställning eller annat avtal, med oss sparas 
samtliga uppgifter som behövs för att fullfölja avtalet. Uppgifterna omfattar bland annat 
kontaktuppgifter, befattning, referenspersoner, telefonnummer, leveransadresser, 
godsmärkningar och organisationsnummer eller liknande identitetsnummer som t.ex. 
personnummer. Uppgifterna används bland annat för kommunikation, marknadsföring, säkerställa 
vem som är motparten, göra kreditprövningar, hantera garantier, hantera leveranser samt för 
nödvändig rapportering till myndighet eller annan tredje person. Insamlingen sker för att uppfylla 
avtal. 

Dokumentation av mässor, aktiviteter, arbete och andra händelser 
När vi ordnar någon typ av aktivitet vill vi gärna dokumentera händelsen, vilka som deltagit och 
så vidare. Ibland är deltagarlistor nödvändiga av juridiska eller andra skäl, och ibland behövs de 
bara i marknadsföringssyfte. Deltagarlistor kan också delas med tredje part om så är befogat, t.ex. 
om aktiviteten samarrangeras med någon. Insamlingen sker med berättigat intresse och/eller för 
att uppfylla laga krav. 

Uppgifter avsedda för offentligt tillgängliga medier 
I olika sammanhang samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, bild, ljud att 
användas i offentligt tillgängliga medier såsom t.ex. hemsidor, sociala medier, fotoalbum och 
liknande. Vi gör detta för att visa upp vår verksamhet, i marknadsföringssyfte eller liknande. Innan 
lagring skall varje person samtycka till insamlingen, och var person har rätt att dra tillbaka sitt 
samtycke. Insamlingen sker efter samtycke. 

Kommunikation med oss. 
När du kommunicerar med oss, t.ex. via e-post eller telefon, så kan uppgifterna lagras i syfte att 
alltid kunna gå tillbaka och kvalitetssäkra vår verksamhet. Insamlingen sker med berättigat 
intresse och/eller för att uppfylla avtal. 

Loggar från servrar och annan utrustning. 
All vår utrustning som t.ex. servrar, mobiltelefoner, bilar, datorer och annat, lagrar loggar om 
användandet. Vår server lagrar t.ex. ip-nummer och om du är inloggad med ett användarkonto 
lagras även detta. Informationen används för att hantera körjournaler, sammanställa statistik, 
säkerhetsarbete samt i marknadsförings och säkerhetssyfte. Insamlingen sker med berättigat 
intresse och/eller för att uppfylla laga krav och avtal. 

Lagringens längd, omfattning och när den raderas 
Uppgifterna lagras under så lång tid som behövs för att fullfölja ändamålet med insamlingen, 
avtal och myndighets- eller rättskrav eller så länge det finns berättigat intresse för lagringen. 
Kundkonton och andra register gås kontinuerligt igenom och inaktiva konton raderas eller 
anonymiseras. Fler uppgifter än vad som behövs för att uppfylla ändamålet med insamlingen skall 
inte lagras. Uppgifter som är lämnade efter samtycke skall på begäran av den registrerade raderas 
eller anonymiseras. 


