Koncernen Colabitoil Sweden AB:s dataskyddspolicy
Colabitoil skyddar din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur
Colabitoil samlar in, förvarar och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också
varför vi samlar in dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder vi har för att samla in
dina personuppgifter. Policyn förklarar även vilka rättigheter du har gentemot oss och
hur du verkställer rättigheterna. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring data- och
integritetsskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud
dataskyddsombud@colabitoil.com

Genom att köpa Colabitoils produkter/erbjudanden, accepterar du vår Dataskyddspolicy
och med det vår behandling av dina personuppgifter. Det är av stor vikt att du läser och
förstår vår dataskyddspolicy för att få förståelse för hur dina personuppgifter samlas in,
förvaras och används.
Vad avser den information vi samlar in?
Den information som vi samlar in är den information som du ger till oss i samband med att du
köper våra produkter, ansöker om kredit., när du väljer att kontakta oss eller vid andra tillfällen
där du lämnar personuppgifter till oss. Dessa uppgifter kan bestå av:
•
•
•
•
•
•

Person- och kontaktinformation - namn, adress, födelsedatum, personnummer,
e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
Betalningsinformation - kredit- och betalkortsdata, fakturainformation,
bankkontonummer, etc.
Information om produkter/erbjudanden - detaljer angående de
produkter/erbjudanden du har tillhandahållit hos oss.
Finansiell information - din inkomst, eventuella krediter, negativ
betalningshistorik.
Historisk information - dina köp, betalnings- och kredithistorik.
Geografisk information - din geografiska placering.

Varför samlar vi in informationen och vad gör vi med informationen vi samlar in ?
För att vi ska kunna sälja våra produkter/erbjudanden till dig är det nödvändigt för oss
att ta del av dina person- och kontaktuppgifter men också din finansiella information för
att ingå avtal eller vid ansökan om kredit. Resterande information är nödvändigt för att
förbättra köpprocessen och utveckla våra produkter/erbjudanden.
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Vilka rättsliga grunder har vi för att samla in dina personuppgifter?

Våra rättigheter för att samla in personuppgifter om dig grundar sig i bokföringslagen då vissa
uppgifter krävs för att upprätta fullgod redovisning. enligt lag. Vi följer bokföringslagens krav
på hanterig av sådana uppgifter. Skatteverket och andra myndigheter ställer också krav på att
vi bevarar personuppgifter och i vissa fall kan delge information till berörd myndighet.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att dela informationen inom koncernen Colabitoil verkar inom, våra
leverantörer samt enligt följande nedan. Vi vidtar alla tekniska, organisatoriska och
legala åtgärder som krävs för att skydda delningen av data och dina personuppgifter.
Leverantörer och bolag inom koncernen Colabitoil kan komma att dela dina
personuppgifter till leverantörer eller bolag inom koncernen för att kunna utföra våra
förbindelser mot våra kunder samt andra syftet som framgår i datapolicyn.
Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan
komma att delas till det kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med och
leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker
om kreditalternativ hos oss samt för att bekräfta din identitet och adress.
Myndigheter. Colabitoil kan komma att uppge nödvändig information till myndigheter
såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga till det
eller om du har godkänt annan hantering mot myndigheterna.
Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar vår produkt i de fall vi inte hanterar
leveranser med egna anställda och fordon.
Avyttring. Colabitoil kan komma att dela din information till tredje parter i de fall nedan:
•

•

För det fall då Colabitoil säljer verksamhet eller tillgångar, kan Colabitoil komma
att lämna dina personuppgifter till en potentiell köpare av sådan verksamhet eller
sådana tillgångar.
Om Colabitoil eller en väsentlig del av Colabitoils tillgångar förvärvas av en tredje
part, kan personuppgifter om Colabitoil kunder komma att delas.
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Vad kommer vi inte göra med din information? Vi kommer inte att sälja dina
personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att finnas i Colabitoils datasystem och bokföring.
Då Colabitoil vill skydda dina personuppgifter kommer vi att vidta alla tekniska, legala
och organisatoriska åtgärder för att säkerhetsställa säker hantering av dina
personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer enbart sparas så länge som det är nödvändigt för att
utföra våra affärsmässiga förbindelser gentemot dig samt utifrån lagstadgade
lagringstider enligt bokföringslagen och andra myndigheter. Vi sparar dina
personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt enligt respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
•

•
•

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia över de
personuppgifterna som du skulle vilja identifiera och verifiera den information vi
har om dig.
Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information
om dig själv. En rättelse ska vara vederbörligen verifierad.
Rätt att bli raderad Du har rätt att begära att samtliga eller delar av dina
personuppgifter raderas. Vid radering av personuppgifter under pågående
affärsrelation kan Colabitoil inte garantera utförande av de förbindelser som
ingåtts då vissa personuppgifter är nödvändiga för att utföra affärsförbindelsen.

Kontakta oss
Colabitoil Sweden AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer
556478-4485. Bolaget innehar F-skattsedel, är registrerad för moms samt som
arbetsgivare. Colabitoil Sweden AB har sitt säte på Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet.
Agnes Joelsson är dataombud för Colabitoil eftersom vi tar dataskydd på allvar. Du kan
alltid mejla dataombudet vid frågor eller synpunkter om dina personuppgifter eller
datahantering över lag, dataskyddsombud@colabitoil.com
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