
 

 

Jonsac AB 

Onsdagen den 23 maj 2018 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

 

För oss är det viktigt att våra kunder, leverantörer och övriga intressenter har förtroende för och 

känner sig trygga med hur vi hanterar era personuppgifter. Den 25 maj träder EU-lagen GDPR i kraft 

som syftar till att skydda individen och reglera hur företag hanterar personuppgifter. Vi har gått 

igenom våra system, utbildat oss i vad som gäller och kommer givetvis att följa lagen.  

Du/ni finns i vårt kundregister. Kanske har du gjort affärer med oss, efterfrågat en offert eller haft 

annan kontakt via t ex e-post. Om du inte meddelar oss, medger du att vi skickar elektronisk post till 

dig. Det kan avse nyhetsbrev, inbjudningar, eller undersökningar samt information som du kan 

behöva i affärsrelationen med oss, t ex aviseringar om prisjusteringar eller produktuppdatering. 

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, förbättra vår 

kundtjänst, service och support, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor 

och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt 

avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring. 

Vi hanterar era personuppgifter med integritet och lämnar inte ut dem till tredje part. 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med 

behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-

postadress och ditt telefonnummer, enligt livsmedelslagen i högst 10 år efter det att 

kundförhållandet upphörde. 

Vill du inte ha våra utskick så meddela oss det genom att svara på detta mail. 

Vi hoppas att du även fortsättningsvis vill ta de av vår information till dig. Du kan när som helst 

avregistrera dig från framtida utskick genom att meddela oss detta. 

 

Om du har frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss via mail till 

info@jonsac.se 

  

 

 


