Integritetspolicy
Våra kunders integritet är viktig för oss och därför vill vi
informera om vår integritetspolicy samt informera om hur vi
bearbetar våra kunders personuppgifter, enligt EU:s
dataskyddsförordning, GDPR, från 25 maj 2018.

Registeransvarig för personuppgifterna?
Enventia AB, org.nr 556619-9435 är registeransvarig för de
personuppgifter som inkommer och ansvarar för uppgifterna i
enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på
vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli
personuppgifter för Kund som är en egen firma eller när Kund
är en privatperson. När en tjänst efterfrågas begär Enventia AB
in kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Samtliga kunder och
leverantörer är registrerade i Enventia AB:s
bokföringsprogram/projektprogram.

Behörigheter?
Behörigheter till dessa register är begränsade till dem som
behöver detta för sina arbetsuppgifter genom en personlig
inloggning.
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Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Enventia samlar in personuppgifter om dig som Kund och
Leverantör för att kunna fullgöra åtaganden gentemot dig enligt
avtal. De personuppgifter som samlas in vid avtal behövs för att
hantera ordern och fakturering/betalning till dig. Dina uppgifter
används även för att kunna kontakta dig rörande leverans av
tjänst, order eller erbjudande kopplade till ditt avtal.

Samtycke
När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du
att vi använder, och behandlar, dina personuppgifter i enlighet
med vad som beskrivs i denna information

Vilka delar vi personuppgifter med?
I det fall du som Kund eller Leverantör använder EDI-fakturor
(elektroniska fakturor) kan uppgifterna kommas att lämnas ut
till Enventia AB:s underleverantör av tjänster avseende EDIfakturor samt vårt factoringbolag. Vi delar även på begäran
enligt lag och myndighetsbeslut ut personuppgifter till
exempelvis Skatteverket. Alla kunder samt leverantörer delas
även med Enventia AB:s bokföringsprogram/projektprogram.
Om du lämnat ditt samtycke kan vi även lämna ut dina uppgifter
till andra företag, organisationer eller personer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
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Enventia sparar personuppgifter om dig som kund/leverantör så
länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att
uppnå de ändamål som uppgiften samlats in på. Vid avtalets
upphörande kommer Enventia radera dina uppgifter inom en
rimlig tid efter avbruten relation, om inte annan svensk eller
europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina
uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns
säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina
personuppgifter som kund lagras hos oss varierar beroende på
syftet till att de samlats in. Vid avslutad kundrelation kan vi
lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall
det skulle uppstå problem.

Vilka rättigheter har du?
Du äger rätt att en gång per kalenderår begära information om
vilka personuppgifter vi sparar om dig. Du har dessutom rätt att
få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga
information rättade, borttagna eller uppdaterade.

Kontaktuppgifter
Enventia AB
Brodalsvägen 7a
433 38 Partille
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