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Integritetspolicy GDPR
Northcone AB har infört nedanstående rutiner när det gäller GDPR och vi samarbetar med
underleverantörer som uppfyller kraven på en säker databehandling enligt GDPR.

Personuppgifter
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Då
vi enbart handlar med juridiska personer (företag) är det arbetsrelaterade personuppgifter
som registreras. Exempel på detta är namn och kontaktuppgifter – mailadress, postadress
samt telefonnummer som personen har till företaget.
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer
både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.
Personuppgifterna uppdateras och raderas när personen inte längre är aktuell som kontakt
hos kund alternativt leverantör.

Mailutskick/mailregister
Du som kund/leverantör/övrig intressent som idag erhåller våra nyhetsbrev och som vill
fortsätta med detta, behöver inte göra någonting. Vill du däremot inte i fortsättningen motta
nyhetsbreven, meddelas detta till vår mailadress: info@northcone.se, eller avprenumerera
direkt i nyhetsbrevet.
Vi sparar endast mailadress och ev. företagsnamn för dessa utskick.

Kundregister/Leverantörsregister
Alla uppgifter som lämnats i samband med order/köp lagras i vårt system i enlighet med
bokföringslagen dvs i 7 år. Därefter raderas uppgifter kopplade till fysisk person,
företagsuppgifter juridiska personer lagras vidare.
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Northcone AB, org. nr 556795-3905, med adress Palmfeltsvägen 21, 121 62 JOHANNESHOV
är personuppgiftsansvarig.
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
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Endast de uppgifter du själv lämnar till oss.
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi
behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi
behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Rätt till rättelse. Du kan
begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Tänk på att vi kan ha
rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att
omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och
skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som
anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål
till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar kan du alltid kontakta oss på info@northcone.se
eller kontakta din säljare/inköpare här hos oss.
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