Policy GDPR
Policy för GDPR inom Sandflo Forma AB
Styrelsen för Sandflo Forma AB, 556513-9226, Kardanvägen 43, 461 38 Trollhättan,
har antagit en policy för företagets hantering av Dataskyddsförordningen, GDPR, i
sin kommunikation med kunder, potentiella kunder och utsedda leverantörer.
Företaget har valt Datainspektionens kriterium Intresseavvägning för att hantera
företagets behov av registrering för marknadsföring, utskick av direktreklam samt
leverantörskontakter för inköp.

Kunder och potentiella kunder.
För affärskommunikation med kunder och potentiella kunder får företaget i sitt
CRM-system endast registrera sådan information om företagen och företagens beslutsfattare på olika nivåer och i olika funktioner som berör Sandflo Forma AB som
leverantör.
All registrerad information ska vara allmänt känd eller känd via företagens hemsidor.
Registrerad information får endast vara
•

företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post,
webbadress samt verksamhet och senaste årsomsättning

•

personal i befattning, som berör Sandflo Forma AB:s affärsförbindelse med
företaget och då med namn, befattning, direkttelefonnummer samt 		
e-postadress

•

tidpunkt för avtalade möten samt särskilt viktiga uppgifter som 		
Sandflo Forma AB har att utföra och leverera oavsett varor eller tjänster

•

personliga data i utskick av information och nyhetsbrev, om de kan vara av
intresse för berörda befattningshavare i deras tjänsteutövning. 		
Dock ska framgå att berörda personer kan ange att de inte vill ha vidare
utskick av information och nyhetsbrev.

Leverantörer av varor och tjänster.
Sandflo Forma AB har strukturerat sin inköpsverksamhet av såväl råvaror, förnödenheter som tjänster. Det innebär att för varje varugrupp eller tjänst har företaget utsett
en primärleverantör och 1-2 sekundärleverantörer.
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Registrerad information får endast vara
•
•
•

företagets namn, adress, telefon och e-postadress.
kontaktperson med namn, direkttelefonnummer och e-postadress.
data, som är helt nödvändig för att uppehålla en smidig och affärsmässig
kontakt mellan köpare och leverantör.

Ansvar, tillsyn och kontroll.
VD för Sandflo Forma AB är ansvarig för att denna policy följs genom löpande tillsyn
och kontroll.
VD är ansvarig för att endast de personer i företaget, som har behov av registrerad
information för sin yrkesutövning, har tillgång till ovanstående uppgifter.
VD är ansvarig för att register hålls uppdaterade och att information, som inte längre
har aktualitet eller ska raderas på uppdrag av registrerad, omedelbart tas bort ur registren.
VD är ansvarig för att omgående meddela styrelsen i de fall intrång i företagets datasystem uppdagats eller att obehöriga på annat sätt kommit över information olagligt.
Styrelsen beslutar huruvida anmälan av händelsen ska ske till berörd myndighet.
VD är ansvarig för att registrering av ny information faller inom ramen för vad policy och
kriterium Intresseavvägning tillåter.
VD är ansvarig för att genomföra årlig kontroll av alla register och att information som
inte längre är relevant för verksamheten omedelbart raderas.
Denna policy är antagen av företagets styrelse 2019-10-08.

Sandflo Forma AB

Gösta Gustavsson			
Johan Sandflo
Styrelseordförande			Verkställande direktör
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