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Dataskyddspolicy 
 

För AB Konsumentkemi 
 
Syfte: 
Denna dataskyddspolicy förklarar hur AB Konsumentkemi samlar in och använder dina 
personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter 
gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd. För att kunna fullgöra 
våra skyldigheter gentemot vår personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina 
personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Vår målsättning 
är att du alltid skall känna dig trygg när du delger oss dina personuppgifter. 
 
 
Bakgrund  
Dina personuppgifter behandlas endast i syfte att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi vidarebefordrar 
eller säljer aldrig informationen för marknadsföringsmaterial. Uppgifter som tillhandahålls till tredje part 
är endast i syfte för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.  
 
 
Samtycke  
Från och med 25 maj 2018 behöver vi samtycke för att hantera era personuppgifter.  
 
 
Personuppgiftsansvarig  
AB Konsumentkemi, Org. nummer: 556169-6195, Box 134, 464 23 Mellerud, Telefon: 0530-47190 
 
 
Kategorier av uppgifter som vi behandlar  
 
Namn  
Företagsnamn  
Kontaktuppgifter (tex. adress, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer/ mobiltelefonnummer, e-
post, organisationsnummer) 
Orderhistorik och betalningsuppgifter och betalningshistorik 
Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller önskar 
att köpa. 
Personnummer (Gäller endast anställda hos AB Konsumentkemi) 
 

 
Var behandlar vi dina personuppgifter?  
Vi behandlar din data inom EU/EES. 
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Vad gör vi med din information?  
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster/ produkter och för att kunna 
upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande 
lagliga grunder: 

 
När behandlar vi personuppgifter och hur 
länge sparas dom? Ändamål  
 

Lagringstid  

Vid skapandet av kundnummer  Tills dess att kundrelationen upphör  
 
Vid beställning och köp  

 
Tills dess att kundrelationen upphör 

 
Leverans (innefattar även ev.  
Avisering)  

 
Tills dess att kundrelationen upphör 

 
Hantering av garantiärenden  

 
Tills dess att garantitiden löpt ut  

 
Kundtjänstärenden och reklamationer  

 
Tills dess att kundrelationen upphör 

 
Utveckla och förbättra tjänster och produkter  

 
Tills dess att kundrelationen upphör 

 
För att kunna fullgöra företagets rättsliga 
förpliktelser.  

 
7 år  

 
 
Dina rättigheter  
Du kan när som helst begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.  
 
”Rätten att bli glömd”. Du har rätt att när som helst ta bort alla personuppgifter som vi behandlar. 
Undantaget uppgifter som faller under bokföringslagen.  

  
Du har rätt att neka till lagring av personuppgifter. Vi behandlar då inte dina uppgifter såvida det inte är 
på grund av rättsliga anspråk.  

  
Du kan när som helst ändra ditt samtycke och vi behandlar då inte längre dina uppgifter.  
 
 
Säkerhet  
AB Konsumentkemi utarbetar arbetssätt och rutiner för att personuppgifterna ska hanteras säkert. 
Endast behörig personal hos AB Konsumentkemi som i sitt arbete behöver personuppgifterna för att 
uppfylla angivna ändamål har tillgång till uppgifterna. 
 
 
Kommunicera med dig  
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda 
eller liknande tjänster/produkter från AB Konsumentkemi. Vi kan komma att använda dina 
personuppgifter för att kommunicera frågeställningar/ användningsinformation/ miljöinformation/ 
teknisk eller kemisk information om nya, befintliga eller efterfrågade produkter mm. 
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Vilka kan vi komma att dela din information till?  
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. Vi 
vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras 
säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje 
parter. 
 
Myndigheter  
Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller 
andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett 
exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och 
terroristfinansiering. 
 
Avyttring  
I det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina 
personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om 
en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder 
komma att delas.  

 
 
AB Konsumentkemis hemsida (Cookies) 
AB Konsumentkemi använder endast ett begränsat antal cookies för Google Analytics. Dessa 
innehåller inga personuppgifter eller spårbara datauppgifter. Cookies används för att skapa ett 
statistikunderlag. För att exempelvis tala om hur många användare som återkommer regelbundet till 
vår hemsida. När AB Konsumentkemi loggar in som admin sparas cookies med inloggad användares 
profil för att den enkelt ska kunna användas på flera sidor. Men detta påverkar aldrig en normal 
besökare. 

 
 
Mellerud den 27 augusti 2020 
AB Konsumentkemi 
 
 
 
Anders Norén 
VD 


