ProGro: s kunder!
I samband med GDPR vill vi informera er om våra rutiner vad gäller personuppgifter och
övrig kommunikation.
Vi på ProGro AB har under lång tid lagrat och hanterat våra kunders data och information. Vi
är måna om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du vet att vi tar hand om
dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. Därför vill vi informera dig om den nya
Dataskyddsförordningen som börjar gälla i hela EU den 25 maj: GDPR, General Data
Protection Regulation.
GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och ställer nya krav på hur vi som
företag får behandla personuppgifter. Därför har vi skrivit om våra Avtalsvillkor och
kompletterat dem med en Personuppgiftspolicy som beskriver hur vi använder dina
personliga uppgifter.
Som vår kund behöver du inte göra någonting när den nya lagen träder i kraft. Men vi
vill informera om din rätt att kräva information om dina personuppgifter i vårt register och om
möjligheten att avsluta vårt samarbete om du inte vill finnas i vårt register. Vi fortsätter att
hantera alla personuppgifter på ett säkert sätt. Skillnaden blir att våra villkor kommer att
kompletteras med vår personuppgiftspolicy.
Vår lagring av uppgifter
Vi har under de år som företaget funnits registrerat kunduppgifter för att på ett säkert sätt
kunna göra affärer med er. Vi har skickat ut nyhetsbrev för att informera om våra produkter
och för att skapa relationer. För mailadresser sker lagringen via vår externa partner, som
uppfyller kraven för GDPR. Vi lagrar övriga personuppgifter som, företagsuppgifter,
företagsnamn, adress, organisationsnummer, telefonnummer och mailadresser via vårt
affärssystem VISMA. Vi raderar uppgiften när våra kunders företag upphör. För
privatpersoner raderas uppgiften så fort vi fått betalning för erhållen vara/tjänst. För
återkommande privata kunder sparas uppgifterna under två år.
Vi följer Dataskyddsförordningens nya bestämmelser kring dataintrång.
Kontakt information
Du kan som vi tidigare skrivit tacka nej till lagring av personuppgifter. Kontakta vår
administratör för GDPR-frågor via telefon 070-5443301 så informerar vi kostnadsfritt om dina
uppgifter eller skickar ett utdrag ur registret eller avslutar vår kommunikation, allt efter din
önskan.

