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GDPR  

 

Till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.  

Gissar att du hört talas om GDPR? Vi vet att det kan kännas klurigt och inte helt lätt att överblicka 

vad allt betyder. Vi på Smederna har därför valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som 

kund, leverantör och samarbetspartner på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina 

personuppgifter. Kanske inte det roligaste du läst? … men viktigt och intressant för dig som vill veta 

mer. Alltså lite kortfattat om GDPR:  

 

1. Allmänt om GDPR Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR 

ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.  

 

2. Beskrivning av GDPR GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter 

avseende hantering och spridning av dina personuppgifter (där vi har uppgifter om dig personligen 

som vi fått i förfrågan och ett muntligt samtycke). Tanken är att du skall känna dig trygg med att dina 

registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen 

grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.  

 

3. Vad är en personuppgift? En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som 

person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om försäljning inkluderas inte 

då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och 

redovisningsplikt.  

 

4. Vem är Personuppgiftsansvarig? Smederna är personuppgiftsansvarig som tillsammans med 

personuppgiftsbiträden på företaget ser till att ingen känslig information sparas (se nedan). 

Personuppgiftsansvarig ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och 

användning av de personuppgifter som du lämnar till oss. 

 

5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter? Våra datasystem hanterar förhållandevis stora mängder 

information i t ex vår reskontra, mailkorrespondens, offerthantering, på vår hemsida, på vår FB sida 

och även en del finns i våra broschyrer. Om du/ni inte väljer att samtycka till att vi sparar dessa 

uppgifter ber vi dig kontakta någon hos oss på Smederna. Vi sparar inte känsliga uppgifter såsom t ex 

etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening 

samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Vi kommer aldrig att ta in och samla 

data om känsliga uppgifter.  

Så fungerar det: Smederna uppmanar alla innehavare och användare av våra datasystem i tjänsten att 

inte föra in anteckningar av känslig karaktär i våra system. Alla anställda (personuppgiftsbiträden) 

som har tillgång till företagets datorer har säker inloggning.  

För övrigt så hänvisar vi till Datainspektionens sida avseende GDPR – följ länk  

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 
 
 
 

 


