
Personuppgiftspolicy för samarbetspartners till Norgips Sverige AB  
  

Din integritet och säkring av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill att alla som interagerar med oss 
ska kunna vara förvissade om att deras information är säker hos oss.   
  
Denna personuppgiftspolicy innehåller allmän information om hur vi samlar in, använder och behandlar 
personuppgifter. Den anger också hur vi säkrar dina rättigheter enligt reglerna i gällande 
personskyddslagstiftning.   
  
Lagen reglerar alla former av behandling av personuppgifter. Lagen ställer bl.a. stränga krav på 
konfidentialitet och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Datainspektionen utövar tillsyn över lagen.   
  
Hur vi hämtar in dina uppgifter 
Vi inhämtar personuppgifter från dig direkt, från några som representerar dig eller från andra källor som du 
har angett eller som följer naturligt av den typ av tjänst vi ska tillhandahålla eller erbjuda dig. Ibland 
behöver vi inhämta information direkt från andra offentliga eller privata institutioner.   

När vi inhämtar personuppgifter är det bara när det är nödvändigt i samband med upprättande och 
förvaltning av dina avtal med oss. Vi gör detta därför att vi har skyldigheter gentemot dig som 
kund/samarbetspartner, och för att kunna tillgodose dina önskemål och behov.  

Kameraövervakning i våra lokaler är tydligt skyltad och sker i enlighet med bestämmelserna i 
personuppgiftsförordningen.  

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi  
Personuppgifter är information eller bedömningar som kan kopplas till dig som enskild person. Vi lagrar 
endast information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med avseende på avtal 
som ingåtts eller för att kunna utföra en leverans.   
  
Vad informationen används till  
Informationen lagras för att kunna administrera ditt kundförhållande till oss och göra det möjligt för oss att 
uppfylla våra förpliktelser i kundförhållandet.  
  
Vem vi delar informationnen med  
Vi delar din information internt i Knauf-koncernen endast om det är nödvändigt.  
  
Hur länge information lagras  
Vi lagrar endast personuppgifterna så länge det är nödvändigt med avseende på att uppfylla våra 
skyldigheter eller för att uppfylla lagstadgade krav. Detta innebär att lagringstiden för olika kategorier 
information kan variera. Vi kommer att radera eller anonymisera kategorierna av dina personuppgifter när 
informationen inte längre behövs.  
  
Hur vi skyddar informationen  
Vi arbetar planerat och systematiskt med att skydda informationssäkerheten och använder såväl tekniska 
som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de lagrade personuppgifterna mot obehörig åtkomst 
och användning. I den utsträckning vi delar personuppgifter med tredjeparter ställer vi motsvarande krav 
på informationssäkerhet på dem.  
  
Tillgång till och ändringar av lagrad information  
Vi kan kontaktas om du har frågor om eller vill veta vilka uppgifter vi lagrar om dig. Om du upptäcker fel 
eller om det sker ändringar av informationen (t.ex. ny adress, telefonnummer, e-post) är vi tacksamma om 
du snarast möjligt kontaktar oss så att vi kan uppdatera informationen. Vi har skyldighet att ge dig tillgång 
till och information om registrerade uppgifter vi har om dig inom 30 dagar.   
  
Du har också rätt att be om korrigering, radering, begränsning av behandling av personuppgifter, 
dataportabilitet och har rätt att motsätta dig vissa former av behandling.   
Du kan lämna in en anmälan till datainspektionen om du inte får tillgång till dina egna uppgifter som du har 
rätt till eller har något annat klagomål på behandlingen av personuppgifterna.  
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Behandlingsansvarig och kontaktinformation  
Den verkställande direktören på Norgips Sverige AB är behandlingsansvarig för företagets behandling av 
personuppgifter.   
  
Om du har frågor eller av andra orsaker vill komma i kontakt med oss angående integritet, kan du använda 
följande kontaktinformation:  
  
Hilde Kristin Herud    
Verkställande direktör    
Norgips Sverige AB  
  
E-postadress:  personvern@norgips.com  
Mobil:                  +47 464 13 604  
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