Bergendahl Food ABs personuppgiftsbehandling
Bergendahl Food AB är mån om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
I denna information beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifter när
externa parter, t.ex. kunder, leverantörer, samarbetspartner, konsulter och andra personer har kontakt med oss per telefon eller e-post eller vid besök av våra kontor.
Denna integritetspolicy är begränsad till sådan behandling som sker enligt stycket ovan.
Annan personuppgiftsbehandling, tex. sådan som gäller vid rekrytering, anställning,
medlemskap i kundklubb etc. sker via separata processer och riktlinjer.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
En stor del av vår kommunikation sker med hjälp av telefon och e-post, vilket i princip
alltid innebär en personuppgiftsbehandling. Genom att skicka e-postmeddelanden eller
ringa till oss lämnas i regel alltid personuppgifter som går att hänföra till personer.
Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med affärskontakter. Normalt erhåller vi personuppgifter direkt från berörda personer men vi kan i enstaka fall
komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från privata
och offentliga register och källor.
De personuppgifter vi behandlar är (i) kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress, (ii) vid särskilt behov av identifiering personnummer samt (iii)
faktureringsinformation, t.ex. kontonummer och skatteinformation.
Vid besök på våra kontor registreras besökarens namn och arbetsgivare.
Vad är ändamålen med vår behandling av personuppgifter?
Personuppgiftsbehandling sker för att vi ska kunna hantera och administrera våra relationer med leverantörer, samarbetspartners, konsulter och andra externa parter, besök
vid våra kontor samt besök på webbplatsen.
Vad är den lagliga grunden för vår behandling?
Behandling av personuppgifter hänförliga till leverantörer, samarbetspartners och konsulter och andra externa parter grundas på vårt berättigade intresse av att administrera relationen och fullgöra våra avtalsförpliktelser.
I relation till information som registreras i samband med besök på våra kontor är den legala grunden för behandlingen vårt berättigade intresse av att hantera besöket.
Hur länge sparas personuppgifter?
Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag.
Den som inte längre vill få inbjudningar till events eller marknadsföringsutskick från oss
kan avregistrera sig från sådana utskick genom att kontakta oss på info@bergendahls.se.

Vilka rättigheter har den vars personuppgifter behandlas av oss?
Bergendahl Food AB, org. nr 556342-7698, med adress Industrigatan 22, 281 43 Hässleholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs häri.
Registrerade personer har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dem. En
registrerad person har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om denne rättas eller att vi raderar dessa personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Registrerade personer har vidare rätt att
invända mot viss behandling av personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.
Registrerade personer har rätt att utan kostnad en gång per år genom ansökan ta del av
vilka personuppgifter om den registrerade personen som Bergendahls lagrar och hur
dessa behandlas.
Den som har invändningar eller synpunkter på hur vi behandlar personuppgifter har rätt
att kontakta eller lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.
Vid frågor om eller klagomål på hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via e-post på info@bergendahls.se, per telefon 0451-48 000 eller per brev till adressen ovan.
Webbplatsen
Genom att besöka denna webbplats accepterar du att svensk lag gäller för alla frågor avseende dess innehåll och användning. Innehållet på denna webbplats tillhandahålles i befintligt skick. Bergendahls ansvarar varken direkt eller indirekt för skada eller förlust som
orsakas av innehållet på denna webbplats eller av att innehållet ej är användbart eller åtkomligt. Bergendahls förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra och korrigera denna
webbplats.
Bergendahls eller tredje part kan använda textfiler som sparas i din dator som stöd för
att bl.a. kunna analysera hur du använder denna webbplats (s k cookies). Informationen
som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) kan komma att lagras av Bergendahls eller tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom inställningar i
din webbläsare, något som kan göra att du ej får tillgång till alla funktioner på denna
webbplats.
Webbplatsen använder Google Analytics vilket sparar IP-adresser till stöd för att utveckla
webbplatsens innehåll och funktionalitet. IP-adresser sparas med stöd av vårt berättigade intresse av att underhålla och vidareutveckla webbplatsen samt för statisk och analyser.
Bergendahls äger rätt att använda ovannämnda information för de syften som beskrivs i
denna integritetspolicy och enligt villkoren för de tjänster vi tillhandahåller. Bergendahls
kan t ex komma att använda informationen för att anpassa webbplatsen i syfte att uppfylla dina önskemål avseende vissa tjänster, för att utveckla innehållet på webbsidan, för
statisk och analyser.

