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Till den det berör,
Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR), började tillämpas den 25 maj.
Dataskyddsförordningen – som den heter på svenska – ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och
reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personlig data. Syftet med de nya
reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig som
privatperson kontroll över dina uppgifter.
Stålgross vill med anledning av GDPR informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår
integritetsskyddspolicy hittar du all information om hur vi behandlar dina personuppgifter exempelvis i
samband med att du köper en produkt eller på annat sätt har kontakt med oss. Vi strävar alltid efter att du
ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.
Du behöver inte göra något, men om du vill läsa vår integritetspolicy hittar du den på följande sidor.
(sida 2-3)
Kontakta oss på e-post: info@stalgross.se eller telefon: 036 – 300 200 om du vill ta del av vilka
personuppgifter som finns lagrade om er eller om du har frågor eller funderingar.
Vänliga hälsningar
Stålgross Sverige AB
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Integritetspolicy
Stågross i Sverige AB värnar om integritetsfrågor. Därför har vi tagit fram denna Integritetspolicy där vi
förklarar vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.
Stålgross följer dessa riktlinjer:
Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part
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1. Insamling av information och spårning
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Stålgross använder
Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur
webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google
Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi använder
den insamlade informationen som används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används.
Vår webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster och analysera trafik. Genom att använda
webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra
inställningar i din webbläsare.
2. När du kontaktar oss
Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer den personliga information som
du lämnar att sparas i vårt CRM-system. Informationen du anger (personlig information som till exempel
ditt namn, e-post, telefonnummer) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara
dina förfrågningar, och/eller ge dig tillgång till våra produkter.
3. I rekryteringsprocesser
Om du söker en ledig tjänst hos Stålgross lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, för att till
exempel kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi även komma att
lagra informationen upp till 12 månader efter vår senaste kontakt i syfte att eventuellt kontakta dig för en
senare uppföljning.
4. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter
För att samla in och hantera personuppgifter krävs så kallad rättslig grund, det vill säga att det finns stöd i
lagen för att göra det. På Stålgross behandlar vi personuppgifter utifrån tre rättsliga grunder: genom
samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra avtal. Om du skulle invända mot hur vi hanterar
dina personuppgifter kommer vi att göra en ny bedömning samt intresseavvägning och upphöra med
behandlingen om det inte finns andra rättsliga skäl.

Postadress

Telefon

Hemsida

Org.nr

Kortebovägen 6

+ 46 (0)36 300 200

www.stalgross.se

556575-2069

Ort

Telefax

E-post

VAT nr

S-553 11 Jönköping, SWEDEN

+46 (0)36 16 16 96

info@stalgross.se

SE556575206901

5. Tillgång till information
Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att
kontakta oss på info@stalgross.se / 036 – 300 200. Vi ser då till att du får en kopia på informationen vi har
om dig, ett så kallat registerutdrag. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din
identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.
Du kan när du vill kontakta Stålgross för att begära ut, korrigera eller få radera personlig information som vi
har lagrad om dig.
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6. Korrigering och borttagning av information
Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan
uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle
inte vill att Stålgross längre lagrar din information, är du välkommen att kontakta oss så raderar vi den.
7. När gäller denna Integritetspolicy?
Vår Integritetspolicy gäller för våra tjänster på Stålgross webbplats och i våra egna kanaler såsom
nyhetsbrev och andra digitala utskick. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer
att besöka dessa gäller inte längre vår Integritetspolicy. Den här versionen av vår Integritetspolicy gäller
från och med 11 juli 2018.
8. Uppdateringar
Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet i den. Du
kan alltid kontakta oss för den senaste versionen av vår Integritetspolicy.
9. Kontakt och frågor
Om du har frågor om Integritetspolicyn och om Stålgross lagring och hantering av information, är du
välkommen att kontakta oss:

Stålgross i Sverige AB
Kortebovägen 6
553 11 JÖNKÖPING
info@stalgross.se / 036 – 300 200
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