Borghamns Stenförädling AB:s personuppgiftspolicy
I samband med din offert förfrågan, beställning av material och/eller stenprover från
Borghamns Stenförädling AB godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i
vår verksamhet för att kunna tillhandahålla den service du förväntar dig av oss.
Uppgifter du lämnar såsom, namn/bolagsnamn, postadress, organisationsnummer,
kontaktperson, e-postadress, och telefonnummer används för underlag till offerter och
order, fakturering, kundkontakt vid frågor, skicka offert/orderbekräftelse per e-post
eller post och för att kunna skicka stenprover till dig.
Vi lägger inte upp och sparar era uppgifter i vår kundreskontra på eget kundnummer
förrän det blivit en beställning av offerten. Om ni redan är registrerad kund hos oss
använder vi oss av det redan existerade kundnumret.
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få den information vi har registrerat på dig.
Om det skulle vara felaktiga uppgifter som vi har ser vi gärna att ni återkommer så kan
rätta vi upp dem. Hör gärna av dig om du vill ha ett utdrag.
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra
våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider
och bokföringslagen.
Detta innebär att vi normalt sparar kunduppgifter och order i sju år. Har du som kund
inte varit aktiv på dessa år så makulerar vi alla kunduppgifter.
Om man inte vill vara kvar som registrerad kund hos oss inom den tiden så är det bara
att höra av sig till oss så makulerar vi informationen om er tidigare.
Alla offerter och underlag till dessa sparas i max två år, därefter makuleras de.
Beställningar av stenprover sparar vi i max 1 år
Borghamns Stenförädling AB använder e-postadresser endast för utskick max 0-3 ggr
per år för t.ex. inbjudan till mässor vi deltar i.
Vi använder inte personuppgifter för direktannonsering och vi lämnar aldrig vidare
informationen till tredje part.

