
Dataskyddspolicy 

Som kund hos Fodercentralen kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar 

dina personuppgifter. Fodercentralen värnar om din personliga integritet och 

samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. I vår dataskyddspolicy förklarar vi hur 

vi samlar in och använder dina personuppgifter. 

 

Personuppgiftsansvarig: 

AB Västerbottens Fodercentral 556061-1765 

 

Insamling och användning av data: 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt 

företag på ett antal olika sätt såsom när du kontaktar oss via telefon, e-post, brev 

eller via vår hemsida. 

Denna information kan vara: 

 Namn 

 Personnummer 

 Adress 

 Telefonnummer 

 E-postadress 

 Betalningsinformation 

 

Syftet med insamlingen av personuppgifter: 

 För att kunna leverera beställd vara samt ställa ut en faktura och kräva in 

betalning av densamma. 

 För rådgivning och uppföljning av kommande köptillfälle. 

 För användning i marknadsföringssyfte. 

 

Rättsliga grunder för insamlande av personuppgifter: 

 Rättslig förpliktelse: Som företag är vi skyldiga att registrera 

personuppgifter för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen. 

 Avtal: Kundavtal, leverantörsavtal och anställningsavtal är avtal som 

innebär att vi som företag måste registrera och hantera personuppgifter, 

men bara de uppgifter som behövs för att uppfylla avtalet. 

 Intresseavvägning: Vi använder personuppgifter, namn och 

telefonnummer, för att nå ut med information och marknadsföring. 

 



 

Till vem lämnar vi ut personuppgifter: 

Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med 

respektive partner. 

 Transportörer av varor 

 Kreditupplysningsföretag 

 IT-tjänster(företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och 

underhåll av våra IT-lösningar) 

 Myndigheter(på begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara 

skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter) 

 

Var och hur länge lagras personuppgifter: 

 Lagras i vårt affärssystem 

 Lagras i 2 år eller så länge det krävs enligt bokföringslagen. 

 

Rätt till personuppgifter: 

Vi är alltid öppna och transparanta med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

 Du har rätt att ta del av dina personuppgifter, få felaktigheter rättade 

eller raderade om inte lagkrav kräver att de ska lagras. 

 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet. 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyn

dighetens-roll/klagomal/ 

 

 

 

 
 

 

 


