Eriksson Marine Scandinavia AB (nedan Emarin)
Policy för databehandling av personuppgifter
GDPR
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. GDPR är en ny förordning
som gäller i hela EU och ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). I och med den nya
lagen förstärks dina rättigheter som ägare av dina personuppgifter. Utgångspunkten för Emarin är att
alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig trygga i hur vi behandlar deras personuppgifter. All
behandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Varför samlar vi in personlig information och data?
Emarin databehandlar primärt personuppgifter för affärsmässiga- och marknadsföringsändamål. I första
hand handlar det om uppgifter på de personer som är våra kunder, dvs. både köpare och säljare av båt.
Andra exempel är personer som varit i kontakt med oss och visat intresse för att sälja eller köpa båt. I
administrativt syfte behandlar vi även personuppgifter på företagets anställda, och i vissa fall även
anhöriga, för att kunna kommunicera med dem vid behov.

Vilken typ av personlig information samlar vi in?
På våra anställda, köpare och säljare databehandlar vi namn, postadress, personnummer,
telefonnummer och e-postadress. På våra kunder tar vi även kopia på deras körkort/leg och
arkiverar. På möjliga köpare eller säljare registreras vanligen endast namn, telefonnummer och epost, om inte omständigheterna kräver ytterligare information. För vissa kategorier av registrerade
databehandlas även information för att möjliggöra ekonomiska transaktioner.

Hur skyddar vi dina personliga data?
Emarin arbetar i en molnmiljö (Citrix), dvs personuppgifterna lagras inte lokalt på företagets datorer.
Primärt behandlas personuppgifterna i företagets CRM-system och e-postprogram, men det lagras även
information i dokument på både gemensamma och personliga kataloger i IT-miljön. Det företag som
driftar våra programvaror i IT-miljön har en hög säkerhet och beredskap mot olovliga dataintrång.
Emarin lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utan medgivande. Företagets anställda är
informerade om företagets policy och vet vem på företaget som är ansvarig för behandlingen av
personuppgifter.

Hur länge sparar vi informationen?
Alla uppgifter sparas i enlighet med gällande lagstiftning, exempelvis Bokföringslagen, eller längre om
de administrativa omständigheterna så påkallar. Emarins ambition är alltid att gallra personuppgifter
när de inte längre behövs i verksamheten, gallringen sker kontinuerligt.

Rätt till insyn, rättelse, radering och ändamålsbegränsning
Du har alltid rätt att kontakta oss för att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, få uppgifterna
rättade, raderade eller begära att vår behandling av dina uppgifter begränsas. Skriv till
info@emarin.se med din begäran så kommer du bli kontaktad av den som är personuppgiftsansvarig.

Klagomål
Om du inte tycker vi behandlar dina data på ett korrekt sätt har du rätt att skicka in klagomål till
berörd myndighet, i Sverige är det Datainspektionen. Mer information hittar du på
www.datainspektionen.se.

