Principer för behandling av personuppgifter
Giltig från och med 25 maj 2018

Syftet med denna policy är att informera dig som registrerad om hur vi behandlar personuppgifter,
syftet med behandlingen, den lagliga grunden, mottagare av personuppgifter, datalagring och skydd,
samt den registrerades rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Riga Wood Sweden AB, org.nr. 556495‐4666, är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Riga Wood
Sweden AB ingår i Latvijas Finieris Group. Kontaktuppgifter finns i slutet av dokumentet.

Syftet med behandlingen
Riga Wood Sweden AB tillämpar dessa principer i all behandling av personuppgifter.
För att kunna hålla kontakt med kunder och andra avtalsparter registreras uppgifter inklusive
personuppgifter rörande dem och deras företrädare i dataregister. Riga Wood Sweden AB registrerar
vanligtvis namn, befattning, e‐postadress och telefonnummer till arbetsplatsen. Dessa uppgifter är
nödvändiga för att hantera förfrågningar, beställningar, ordererkännanden, fakturor, och övrig
korrespondens rörande köp och försäljning.

Datainsamling
Vi samlar in dina personuppgifter huvudsakligen direkt från dig, muntligen eller skriftligen, eller från
det företag du representerar.

Laglig grund
Om du som fysisk person ingår ett avtal med Riga Wood Sweden AB, sker behandlingen på grundval
av att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.
Om du representerar en juridisk person som överväger att ingå eller ingår ett avtal med Riga Wood
Sweden AB, sker behandlingen på grundval av att den är nödvändig för ändamål som rör en tredje
parts (den juridiska personens) berättigade intresse av att ingå och fullgöra avtalet med oss.

Mottagare av personuppgifter
I denna behandling kan personuppgifter komma att lämnas ut till tredje part, till exempel
försäkringsbolag eller juridiskt ombud i samband med rättsligt förfarande, i den mån det krävs för att
Riga Wood Sweden AB ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen. Även revisorer har tillgång till
uppgifterna och omfattas också av reglerna om personuppgifter. Dina personuppgifter kan komma
att behandlas av andra bolag inom koncernen.
Riga Wood Sweden AB kan använda personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter. I
dessa fall vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgiftsbiträdena behandlar
personuppgifter enligt våra instruktioner, i enlighet med gällande lag. Personuppgifterna kommer
inte att behandlas utanför EU eller inom internationella organisationer.

Lagringsperioder
Personuppgifter samlas in och behandlas endast för ovan nämnda ändamål och tills dessa ändamål
uppnåtts, Riga Wood Sweden AB:s intressen är skyddade, eller så länge det behövs för att uppfylla
gällande lagar. Därefter förstörs eller anonymiseras uppgifterna.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Riga Wood Sweden AB behandlar. Du har rätt
att begära att vi rättar eller ta bort uppgifter, begränsa databehandlingen, motsätta dig
databehandling och när som helst återkalla ett eventuellt samtycke du har gett.
Du har rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som berör dig. Om det behövs kan vi be dig om
ytterligare uppgifter för att bekräfta din identitet.
Vi är skyldiga att meddela direkt till de registrerade ifall ett dataintrång skulle ske. Rätten träder i
kraft om överträdelsen sannolikt medför stor risk för individens rättigheter och friheter, till exempel i
form av identitetsstöld, bedrägliga transaktioner eller annan brottslig verksamhet.

Datasäkerhet
Dokument som innehåller manuellt behandlade personuppgifter förstörs på lämpligt sätt efter
användning eller lagras i en låst anläggning så länge de behövs för att uppfylla lagar och avtal.
Riga Wood Sweden AB använder och underhåller lämpliga administrativa, fysiska, tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig destruktion,
förlust, förändring, avslöjande eller tillgång till personuppgifter. Endast de anställda som har rätt att
behandla kunddata för sitt arbete har rätt att få tillgång till ett system som innehåller kunddata. Alla
användare har egna användarnamn och lösenord för att komma åt systemet. Databaser och
säkerhetskopior av dessa finns i låsta anläggningar.
Riga Wood Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy utan separat
meddelande. Den senaste versionen finns att ta del av på vår hemsida, www.rigawood.se.

Kontaktuppgifter
Riga Wood Sweden AB
Box 6063
141 06 Kungens Kurva
info@rigawood.se
08‐662 51 77

