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GDPR – Dataskyddsförordningen 
Som en del av skyddet av EU-medborgarnas integritet antogs en ny förordning 2018, där vi som 

företag måste se till att dina personuppgifter lagras och används på ett säkert och korrekt sätt. 

 

Personliga upplysningar 

Alla upplysningar om dig är personliga, men vissa upplysningar är mer privata och känsliga än 

andra 

Personliga upplysningar delas därför upp i 3 kategorier: 

 

Allmänna 

personuppgifter 

 

 Namn 

 Adress 

 Enskild firma 

 E-mail 

 IP-adresser 

 Bilder 

 

 

Vi ber om några av dessa 

upplysningar till vår 

kunddatabas. 

Vi har inga av dessa 

upplysningar: 

 Adress 

 Bilder 

 

 

Känsliga data 

 

 Ras 

 Etniskt ursprung 

 Politisk, religiös eller filosofisk överbevisning 

 Fackföreningsmässig tillhörighet 

 Genetiska och biometriska data mht. entydig 

identifikation 

 Hälsoinformation 

 Upplysningar om en persons sexuella förhållande 

eller -orientering 

 

 

Vi har inga av dessa 

upplysningar om dig 

 

Lagöverträdelser 

 

 Straffdomar 

 Lagöverträdelser 

 

 

Vi har inga av dessa 

upplysningar om dig 
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Vår kunddatabas 

Genom att handla med Buch & Holm A/S ber vi dig, som person, om några få upplysningar, som 

skall säkerställa att inköpet hanteras och dokumenteras korrekt. Det är ett krav i redovisningslagen 

att bl.a. fakturor skall sparas i 5 år, så därför skal vi spara vissa upplysningar om dig. 

Vi vill understryka att vi uteslutande ger service och handlar med privata och offentliga företag och 

inte privatpersoner. Därför kommer vi aldrig att fråga dig om känsliga upplysningar. 

Vid registrering i vår kunddatabas använder vi dessa upplysningar om dig: 

Vi ber om: Vi använder det till: 

 

Ditt namn 

 

 

Vi skall veta, vem som har beställt varor hos 

kunden 

 

Din e-mail adress 

 

Detta är din arbetsmail, som vi skall använda 

för att skicka offerter, orderbekräftelser och 

annan korrespondens angående inköpet och 

uppföljning härefter. 

 

 

Önskade telefonnummer 

 

Vi skall kunna komma i kontakt med dig, om 

det finns uppföljande frågor i samband med 

inköpet. 

Detta är ditt telefonnummer som tilldelats dig 

av din arbetsgivare, och därför inte ditt privata 

telefonnummer. 

 

 

Avdelning 

 

Vi skall kunna ange på försändelsen, till vilken 

plats varan skall hos dig. 

 

 

Då vi som sagt endast handlar med företag, kommer vi naturligtvis också att begära dessa 

upplysningar, men dessa upplysningar är inte personuppgifter och beskrivs därför inte här.  
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Allmänt om dina upplysningar 

Vi begär endast om upplysningar som är relaterade till det företag (organisationsnummer), vi 

handlar med. 

Det är därför aldrig med privata avsikter, att vi sparar dina upplysningar. 

 

Användning av dina upplysningar 

Utöver dokumentationskrav jfr. Redovisningslagen, använder vi också dina upplysningar i samband 

med marketing, där vi väljer ut kunder (inte dig som privatperson), som har köpt eller inte köpt 

bestämda produkter. Urvalet är generellt på kundnivå, där vi skickar tryckt material, e-mails m.m. till 

de kontakter som skapats på kundnivå, t.ex. dig, om vi vill skicka marknadsföringsmaterial, som vi 

värderar kan ha ditt intresse. 

Baserat på det företag du är anställd hos och de inköpta varorna, tilldelar vi intresseområden, som 

vi kan registrera och därmed välja relevanta mottagare av relevant information. I det avseendet är 

det inte dig som privatperson vi vänder oss till, utan som företrädare för det företag du är anställd 

hos. 

 

Var ligger dina upplysningar? 

Vi använder oss av servrar som ligger bakom säkra brandväggar med stark kryptering. 

Upplysningarna delas mellan flera system, som vi använder för att kunna hjälpa dig på bästa 

möjliga sätt och ge dig den bästa möjliga upplevelsen genom att handla med oss. I den mån dina 

upplysningar är i system, som behandlas av våra leverantörer, är dessa leverantörer omfattade av 

ett databehandlingsavtal med oss, så vi kan se till att dina upplysningar endast ges vidare med din 

vetskap och acceptans. 

Du kan alltid be om att se vår struktur av dessa system och vilka av dina upplysningar som finns. 

Du har också rätt att ta bort dina upplysningar hos oss, om du önskar det. 

Du är alltid välkommen att kontakta våra dataansvariga, om du har frågor eller önskar en 

fördjupning av vår policy för personuppgifter. 

 

 

Veljo Jovanovic 

 

+45 44 54 00 16 

vj@buch-holm.dk 


