GPDR, Policy & FAQ
GPDR:
Är ett tvingade EU-direktiv, och ersatte tidigare lagstiftning inom området rörande hanteringen av
personuppgifter med mera. Syftet med direktivet och lagstiftningen är bland annat att dels skydda
den enskildes personuppgifter och hantera dessa på ett säkert sätt.
Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
Policy hantering av personuppgifter/integritetspolicy:
AB CS Sot & Vent hanterar samtliga personuppgifter på ett adekvat och säkert sätt i enlighet med
GPDR, samt sparar och hanterar så lite personuppgifter och annan information som möjligt, för
att kunna genomföra efterfrågade tjänster, beställningar, uppdrag samt försäljning av produkter
med hänsyn tagen till personuppgiftslämnaren, dess integritet samt annan lagstiftning som berör
företaget.
FAQ rörande GPDR:
1. Vilka uppgifter hanteras & sparas av AB CS Sot & Vent?
Inga uppgifter (vare sig person eller andra uppgifter) sparas längre än nödvändigt. De
personuppgifter som sparas, görs för att uppfylla annan lagstiftning, inte för
marknadsföringssyfte, försäljning av uppgifter eller dylikt. Se vidare fråga 2 nedan.
2. Vad är syftet och måste personuppgifter lagras?
JA, vissa personuppgifter måste sparas. AB CS Sot & Vents enda syfte med att samla in och
spara informationen utöver att ge dig optimal service, är andra lagstadagade krav såsom t ex
bokföringslagen, Lag om skydd mot olyckor etc. (Bokföringslag 1999:1078 / Lag om skydd mot
olyckor 2003:778 / Funktionskontroll av ventilationssystem enligt SFS 1991:1273.
3. Varför sparas/lagras uppgifterna hos AB CS Sot & Vent?
Personuppgifter som sparas är t ex underlag för verifikationer, vilka normalt är förnamn,
efternamn adress och eventuellt epost-adress och/eller telefonnummer. Har betalning skett med
Swish sparas uppgiften i 7 år därefter raderas denna. All annan information som inte är relevant
för att t ex uppfylla annan lagstiftning återlämnas, raderas eller samlas inte in överhuvudtaget.
4. Lämnar AB CS Sot & Vent ut personuppgifter?
Nej, inte annat om myndighet med författningsmässigt stöd (d v s med laglig rätt) begär ut dessa.
5. Uppgifter mottagna från samarbetspartners, hur hanterar AB CS Sot & Vent dessa?
I de fall uppgifterna lämnas in till samarbetsparter och vidare till AB CS Sot & Vent hanteras
dessa enligt samarbetspartnerns policy för GPDR, personbiträdesavtal mm för att uppfylla
GDPR.
6. Kan jag lämna in, begära utdrag eller komplettera mina uppgifter hos AB CS Sot & Vent?
Ja, självklart, det är dina uppgifter och under förutsättning att inga författningsmässiga krav
hindrar detta.
T ex kan inte verifikat raderas enligt ovan förrän tidfristen löpt ut – det skulle strida mot
bokföringslagen, eller andra uppgifter som är sekretessbelagda. I övrigt får du när som helst
komplettera, begära utdrag eller radera uppgifter.

7. Vem på AB CS Sot & Vent är ansvarar för information och kommunikation?
Det är företagets verkställande direktör. (VD)
8. Kan AB CS Sot & Vent begära ut personuppgifter?
Ja, precis som vilket annat företag som helst. Om så skulle ske, användas informationen för att
kunna fullgöra uppdrag enligt annan lagstiftning t ex Lag om skydd mot olyckor.
9. Vilka eventuella personuppgifter begär AB CS Sot & Vent ut?
Inga personuppgifter som inte är nödvändiga.
Alla eventuella personuppgifter eller sådan information som begärs ut, lyder under Lag om skydd
mot olyckor. Exempel på detta kan vara en uppgift som rör adress eller fastighetsbeteckning och
samlas in från myndighet, privatperson eller uppdragsgivare/samarbetspartner.
10. Vad är en personuppgift?
Det är information som rör dig som person t ex namn, adressinformtion, yrkesroll,
leveransadress, arbetsplats. Eller uppgifter rörande leverasadress, betalningsmetod och dylikt.
Läs mer här: https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/#K1

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25:e juli 2003 så ska besökare
på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, samt få möjligheten att
förhindra att de används.
En cookie är en liten textfil (oftast mindre än 1 kB) som sparas i din dator och lagrar information.
Cookies används bland annat för att förbättra webbplatsen för användaren.
Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är
inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att
kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är
inloggad på Mina sidor.
Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent
i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.
Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies.
Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats.
Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att
fungera tillfredsställande.
Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av
besöksfrekvens.
Kontakta One på www.one.com för vidare information om session cookies rörande hemsidan.
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