Integritetspolicy (GDPR)
Hemi Heating AB värnar om din integritet och vill därmed informera om hur vi behandlar och samlar in
personuppgifter.
Denna integritetspolicy gäller för Hemi Heating AB (556420-7586). Hemi Heating AB tillverkar och säljer
specialtillverkade ytvärmesystem, och säljer då främst till företag. För att kunna bedriva verksamhet behöver Hemi
Heating då samla in och behandla personuppgifter i samband med kontakt och affärstransaktioner med kunder
och leverantörer.
Hemi Heating är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig, är du välkommen att skicka en förfrågan till oss.
Hur hämtar vi uppgifterna:
När du kontaktar oss via e-post, telefon, kontaktformulär via hemsida, fax eller sociala medier såsom Facebook.
Eller vid personliga möten, samlar vi in och behandlar vi dina uppgifter för att kunna följa upp förfrågningar,
affärstransaktioner, dina frågor eller synpunkter.
Exempel på uppgifter som samlas in:
Företagsnamn
Kontaktperson
Telefonnummer och e-postadress
Företagsadress/fakturaadress
Betal- och finansiella uppgifter, såsom bankgiro samt kreditbedömning
Hur lagrar vi uppgifterna:
Uppgifter som inhämtas enligt ovan sparas i Hemi Heatings digitala register. De datorer/servrar som används för
att lagra personliga uppgifter lagras i säker miljö.
Varför samlar vi in uppgifterna:
De uppgifter som vi samlar in som du tillhandahåller oss, är för oss nödvändig för att kunna svara på förfrågningar,
hantera affärstransaktioner med kunder och leverantörer, samt projektuppföljning.
Hur länge sparar vi dina uppgifter:
Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in för.
Uppgifterna sparas så länge det behövs föra att vi ska kunna utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt
lagstadgande lagringstider, såsom skatte- och bokföringskrav.
Vem har tillgång till dina uppgifter:
För att kunna tillgodose våra åtagande till dig som kund och som dotterbolag i NIBE koncernen så kan vi komma att
dela information till tredje part, så som leverantörer eller till andra bolag inom NIBE koncernen, så som t.ex. namn,
leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till
tredje part.
Samtycke:
Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats eller skickar en förfrågan.
Rekrytering
Vid rekrytering använder vi våra digitala kanaler såsom hemsida och Facebook. Vi samarbetar även med
rekryteringsbolag. Vid inkomna ansökningar via av någon av dessa kanaler, kommer vi behandla inkomna
personuppgifter för att kunna genomföra rekryteringsprocessen på bästa sätt.
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, eller praxis.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta maria.nieminen@hemiheating.se
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