
 

 

Personuppgiftspolicy 

Allmänt 

Denna policy beskriver hur Plåtcenter i Halmstad AB org.nr 556346–8635 behandlar och lagrar 

personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordnigen GDPR (Genereral Data Protection Regulation) 

Din integritet är viktigt för oss och vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar 

personuppgifter till oss. 

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än nödvändigt. 

Personuppgiftsansvarig 

Plåtcenter i Halmstad AB org.nr 556346–8635 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av 

uppgifterna och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Personuppgifter som hanteras 

• Namn 

• Adress 

• Telefonnummer  

• E-post 

• Personnummer (gäller för anställda samt vid handel med enskild firma, HB och 

privatpersoner samt för rotavdrag ) 

• Konto.nr (anställda) 

När behandlar vi personuppgifter och vad används de till 

Vi behandlar personuppgifter när vi har rättslig grund och när de behövs för att fullgöra förpliktelser 

enligt avtal och lag. Vi hanterar även kontakter som är viktiga för vår verksamhet. 

• Personuppgifter kunder används för att behandla förfrågningar/beställningar/order/ 

leveranser/fakturor samt för att kommunicera med rätt person. 

• Personuppgifter leverantörer förekommer och används främst för att kunna kommunicera 

ang. inköp, prisförfrågningar och div service för maskiner och it. Även kontakter till 

försäkringsbolag, revisorer och bank. 

• Personuppgifter anställda för lön och rapporter till myndigheter. Även uppgifter om 

anställdas anhöriga för att kunna informera om något händer den anställde. 

Insamling av personuppgifter 

Vi samlar in uppgifter som den registrerade tillhandahåller oss direkt tex vid muntlig kommunikation, 

sms eller via e-post. 

De förekommer även att kontaktuppgifter lämnas av andra, tex personal för kontakt anhörig. 

 

 



 Vem lämnar vi personuppgifter till  

Utgångspunkten är att de endast är arbetstagare inom organisationen som har tillgång till 

personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter till utomstående part exempelvis transportörer samt till 

myndigheter på begäran eller enligt lag.  

Plåtcenter säljer eller vidarebefordrar aldrig dina personuppgifter till någon utomstående för 

direktmarknadsföringsändamål. Vi överför heller inte personuppgifter utanför EU/EES området. 

Hur länge sparas dina personuppgifter 

Personuppgifter sparas endast så länge de finns behov och för att fullgöra de ändamål varför de 

samlats in. De kan komma att sparas längre om de finns grund genom gällande lagstiftning eller avtal. 

Den registrerade rättigheter 

• Rätt att erhålla information om i vilka system dina personuppgifter behandlas samt vilka 

personuppgifter som hanteras 

• Rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter justerade. 

• Rätt att få personuppgifterna raderade i de fall de inte sparas pga. rättslig grund. 

• Rätt att bli informerad om de sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i 

felaktiga händer. 

Säkerhet 

Vi använder teknisk och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. 

• Vårt it-säkerhetssystem har brandväggar och antivirusprogram som uppdateras kontinuerligt 

för att i så hög grad som möjligt säkerhetsställa dataintrång.  

• Säkerhetskopior görs via it-företag och är krypterad. 

• Pappersmässiga uppgifter förvaras inlåst och begränsad personal hanterar dessa uppgifter. 

• Personuppgifterna används endast av de som behöver för sina arbetsuppgifter vilket 

minimerar risken för felhantering. 

Kontaktuppgifter 

Plåtcenter i Halmstad AB 

Olofsdalsvägen 9 

302 41 Halmstad 

Tel 035–120202 

e-post: info@platcenter.se 

Företaget är ett väletablerat serviceföretag inom verkstadsindustrin och fokuserar idag 
främst på legotillverkning samt service/reparationsarbeten. 
Vi har certifierade svetsare enligt 1090–1 & 3834–3 
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