Behandling av personuppgifter (GDPR)
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)
att gälla i hela EU.
Det är viktigt för oss på Plenab AB, org nr. 556840-3108, att du känner dig trygg med hur vi hanterar
personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den
information som vi sparar om dig hos oss.
Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen har en laglig grund.
Kontakta gärna Santa.orlovska@plenab.se om ni har ytterligare frågor kring hanteringen.
Plenab AB samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress och i vissa fall ditt
personnummer eller organisation nummer. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra
avtal, utföra materialleverans, samt utföra dokumentation enligt bransch kraven. Den rättsliga grunden
är att behandling är nödvändig för Plenab AB ska kunna uppfylla avtalet med dig och följa gällande
svensk lagstiftning.
Vi har avtal med Engrunds Redovisnings Byrå AB, att de utför våra redovisnings tjänster åt oss, därför
vi delar nödvändig info med dem.
Kund som Privat person
Plenab AB behandlar följande personuppgifter om Privatkund.
a) Namn
b) Telefonnummer
c) Mejladress
d) Personnummer
e) Fastighets adressen och betäckning
f) Avtal
Plenab AB sparar också kundföretags avtal, uppgift ombeställning, datum, pris, utställda
fakturorna och kontaktperson.

Kundföretag
Plenab AB behandlar följande personuppgifter om kundföretag.
g) Telefonnummer
h) Mejladress
i)

Personnummer

j)

Firmans organisationsnummer och VAT nummer

k) Avtal
Plenab AB sparar också kundföretags avtal, uppgift ombeställning, datum, pris, utställda
fakturorna och kontaktperson.

Leverantörer
Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga förr att Plenab AB ska kunna fullgöra det avtal
som Plenab AB har med er som leverantör. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig
grund, där Plenab AB’s berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under
avtalet med er som leverantör. Ditt namn och kontaktuppgifter sparas. För det fall att din anställning hos
leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara vår leverantörs kontaktperson kommer vi att ta bort
dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.
Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation
avseende Plenab AB’s förhållande till er som leverantör som Plenab AB behöver spara av kommersiella,
affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Plenab
AB’s berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell,
affärsmässiga eller juridiska betydelse för Plenab AB’s verksamhet.
Plenab AB kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för
uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska
kunna fastställa, göra gällande försvara rättsliga anspråk.

Med vänlig hälsning
Plenab AB
Box 5203
151 13 Södertälje

