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Viktig information till våra kunder. 
 
Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den lagen heter 
Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se 
till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt. 
 
Det är viktigt för oss på Brissmans Brandredskap AB att ni känner er trygga med hur vi 
behandlar den data som vi sparar hos oss. Vi respekterar din integritet och rätten att ha 
kontroll över dina personuppgifter. 
 
Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer vara öppna med vilka data vi samlar in 
och varför. 
 
Vi samlar in och lagrar uppgifter som ni frivilligt uppgivit till oss när ni gör förfrågningar 
och lägger order. Dessa är nödvändiga för att upprätthålla en affärsrelation. Det innebär 
namn, telefonnummer samt i vissa fall mailadress. Endast de personer som behöver 
behandla uppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan 
behöva dela vissa personuppgifter med våra transportörer inför en leverans. Uppgifterna 
sparas i kundregistret så länge dom är aktiva. Inaktiva kunder raderas efter 3 år. Sedan 
sparas uppgifterna i 7 år i pappersform enligt bokföringslagen. 
 
Den nya lagen innebär att ni som kunder har ett antal rättigheter. Det finns möjlighet att 
beställa skriftlig kopia på era uppgifter som vi behandlar. Svar sker snarast möjligt dock 
senast inom 30 dagar. Första förfrågan är kostnadsfri. Välkommen att höra av dig med 
dina frågor och funderingar. 
 
Sedan finns det även möjlighet att få sina uppgifter raderade, under förutsättning att 
uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål dom behandlas. Kontakta oss så 
gör vi detta gemensamt. 
 
Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot 
obehöriga personers tillgång. 
  
Vid frågor om Brissmans Brandredskap AB hantering av personuppgifter, eller begäran 
om utövande av rättigheter, vänligen kontakta oss på 035-171790 , info@brissmans.se  
 
Ni kan även kontakta datainspektionen@datainspektionen.se 08-6576100. 
 


