
Skydd av personuppgifter 
Så här arbetar PML med att skydda Dina personuppgifter enligt nya GDPR-Lagen som träder i 
kraft den 25 Maj 2018. 
 
Vi vill med detta informationsmaterial säkerställa att vår hantering av Dina personuppgifter 
följer den nya lagen. 

Vilken information samlar vi in? 

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, 
sociala media, kontakt per telefon eller mejl. 
 
Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in via mail samt vid personlig 
kontakt. 

Information som du ger till oss 

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett 
antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss per e-post, brev eller 
telefon osv. 

Denna information kan vara: 

• Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, 
mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats. 

• Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan 
faktureringsinformation. 

Information vi samlar in om dig 

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid 
nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data): 
 

• Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, 
mobiltelefonnummer, 

• Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster/produkter du 
köper av oss 

• Finansiell information – kreditvärdighet 
• Historisk information– betalningshistorik, underlag för e v garantiåtagande. 



Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, 
eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information 
och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. 
Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad 
identitet. 

Vad gör vi med informationen? 

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster All data används för att tillhandahålla, 
utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, 
i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade 
med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att 
lämna dem till oss i löptext eller i telefon. 
 
Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke 

Kommer vi dela vidare din information? 

Vi kommer aldrig att sälja eller dela dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. 
Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna 
utförandet våra åtaganden gentemot dig. Tex vid leveranser. Vi följer legala, tekniska och 
organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket 
informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt 
lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du 
kan kontakta PML Svets & VVS AB som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Du har 
rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss förutom i 
nedanstående situationer: 
 

1. Du har ett pågående projekt/Uppdrag med PML – inkluderande 
garantitider/åtaganden 

2. Du har en obetald skuld hos PML 

 



Vem är ansvarig för registeruppgifterna? 

PML Svets & VVS AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och 
ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 
 
PML Svets & VVS AB 
Box 2019 
151 02 Södertälje 
PML Svets & VVS AB 2018-05-21 
Organisationsnummer: 556711-3187 
 
HAR DU FRÅGOR? Kontakta oss på info@pml.se 
 


