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Policy för Skydd av personuppgifter 
 
På Saltå Kvarn arbetar vi för att skydda din integritet i enlighet med gällande 
dataskyddsförordning. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att 
behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Denna 
policy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi säljer aldrig dina 
personuppgifter. 
 
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) definieras personuppgifter som all information som 
direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är 
personnummer, namn, postadress och mailadress (IP-nummer). Även foton på personer 
klassas som personuppgifter.  
 
Ansvarig för din personuppgift 
 
Saltå Kvarn AB  
153 91 Järna 
08 551 508 00 
gdpr@saltakvarn.se 
Org.nr 556539-6966 
 
Behandling av personuppgifter 
Varför samlar vi in uppgifterna 
Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig eller det företag 
du representerar, för att uppfylla lagkrav, för marknadsföringsändamål eller för andra 
berättigade intressen.  
 
Hur länge sparar vi uppgifterna 
Dina personuppgifter sparas så länge de behövs, exempelvis för att vi ska kunna följa lagen. 
När uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller inget lagkrav föreligger 
kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem. 
 
Hur samlar vi in personuppgifter? 
Privatpersoner 
Vi samlar in personuppgifter när du som kund handlar i vår butik eller kafé och betalar med 
kort, kontaktar vår kundtjänst för att reklamera produkter, deltar i tävlingar, prenumererar 
på nyhetsbrev, deltar på kurser, seminarier och andra event, eller tar kontakt med oss i 
annat ärende. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part. 
 
Företagskunder och leverantörer 
Vi samlar enbart in de personuppgifter från dig som du ger oss i den roll du har i det företag 
eller organisation du arbetar för. Informationen använder vi för att kunna fullgöra våra 
åtaganden gentemot de företag, organisationer eller offentliga kunder som vi har en 
kommersiell relation med, direkt eller via grossist. Ibland använder vi även officiella källor för 
insamling av uppgifter på företagskunder och leverantörer. 
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Personuppgifter är information som identifierar vem du är, den organisation du företräder 
(om du representerar ett företag eller organisation), namn, mobiltelefonnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress till organisationen i fråga. 
 
Lagring av dina personuppgifter 
De uppgifter vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
(EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av 
personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?  
Personuppgiftsbiträden  
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt 
arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att 
betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.  
Saltå Kvarn har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna 
instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar alla 
personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende 
säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.  
 
När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de 
ändamål vi själva har för behandlingen.  
 
Behandling av personuppgifter 
Enligt Dataskyddsförordningen har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till 
de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, 
rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling, exempelvis 
direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella 
dataskyddsmyndigheten.   
 
Kontakta oss 
Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina 
rättigheter kan du kontakta oss via mail gdpr@saltakvarn.se 
Du kan också läsa mer på datainspektionens hemsida om dina rättigheter 
 
 
 
 


