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Integritetspolicy


Professional Parts Sweden samlar in och använder personuppgifter ifrån de personer som 
integrerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Nedan kan du läsa mer utförligt 
hur vi hanterar personuppgifter.
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Vad är en personuppgift? 
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. 
Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas 
som personuppgifter.


Vilka personuppgifter hanterar vi? 
Professional Parts Sweden samlar endast in den information som behövs för att kunna fullfölja 
avtal och andra ändamål.


• Namn på kontaktperson

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Personnummer (I de fall organisationsnumret utgörs av personnummer i enskild firma)

• Köpvanor och köphistorik


Varför vi förvarar uppgifterna 
Kund/leverantör 

Vi förvarar kontaktinformation för att kunna upprätthålla vår affärsrelation och göra affärer. För 
frågor som berör verksamheten så som beställningar, diverse produktfrågor, frakter och 
affärsverksamheten i övrigt. Samt kunna utföra utskick av nyhetsbrev för de kunder och 
intressenter som efterfrågat det.


Nyhetsprenumerant 

Som prenumerant på vårt nyhetsbrev är det endast din mailadress som lagras i vårt register. 
Samt statistik om nyhetsbrevet har öppnats. Din mailadress används endast till att 
marknadsföra våra produkter. Samt till kundundersökningar.


Hur länge sparas personuppgifterna? 
Personuppgifterna sparas inte längre än vad de behövs.


Kundinformation sparas så länge du är kund hos PPS. Därefter som längst 60 månader efter det 
att avtalsförhållandet uppört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant 
underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföring.


Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss. Därefter som 
längst 60 månader efter det att avtalsförhållandet uppört eller den senaste aktiva dialogen. 
Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföring.


Nyhetsprenumerant


Mailadressen sparar vi till dessa att du säger upp din prenumeration. Vill du inte längre ta del av 
nyhetsbrevet kan du enkelt avregistrera dig direkt i nyhetsbrevet. Dina personuppgifter raderas 
då ur vår databas.
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Tredjepart 
PPS lämnar endast ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för PPS räkning, 
dvs personuppgiftsbiträden. Exempelvis IT-leverantörer eller marknadsföringsleverantör. Vi har 
med dessa leverantörer avtal som förbjuder dem att i sin tur lämna ut några uppgifter. PPS ansvar 
för att personuppgifter behandlas på rätt sätt.


Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa lagkrav eller krav från 
myndigheter.


Rättigheter och kontaktinformation 
Professional Parts Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med 
gällande lagstiftning.


Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina 
personuppgifter, begränsning av dina personuppgiftsbehandling, att invända mot 
personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet.


Om du anser att Professional Parts Sweden inte behandlar dina uppgifter enligt gällande 
lagstiftning kan du ge klagomål till Datainspektionen.


Begäran av information görs genom undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna 
nedan.


Cookies 
Professional Parts Sweden använder cookies på samtliga webbplatser för att samla information 
om besökarens aktivitet och på så vis kunna förbättra användarvänligheten. Informationen 
används även för att samla in besöksstatistik. 


En cookie är en textfil som lagrar information om ditt surfande och som sparas på din dator. Den 
förbättrar användarupplevelsen för besökaren och kommer exempelvis ihåg tidigare val som 
utförts. Som exempelvis komma ihåg vilka varor man tidigare lagt i varukorgen.


Om du inte vill att Professional Parts Sweden sparar information om ditt surfande, kan du stänga 
av cookies i din webbläsare.


Säkerhet 

PPS har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda din personuppgifter mot 
obehörig åtkomst. Inom PPS finns tydliga riktlinjer hur hantering av personuppgifter hanteras.


Professional Parts Sweden begränsar även anställdas tillgång till personuppgifter. För att minska 
risken av felhantering ser vi till att endast de som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete har 
tillgång till dem.
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Ändring av policyn 

Professional Parts Sweden AB har rätt att när som helst ändra denna policy. Den nya versionen 
kommer i sådana fall att publiceras på proparts.se. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med 
jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är uppdaterad med de senaste ändringarna. 
Ändringar av större betydelse meddelas även genom e-post på de adresser vi har lagrad.


Kontaktuppgifter 
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller har övriga frågor, är du välkommen 
att kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.


Professional Parts Sweden AB

Fågelviksvägen 9b

145 53 Norsborg


E-post: info@proparts.se

Tel.nr: 08 556 200 30
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