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COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY  
Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi lagrar och hur vi hanterar dem.  

 

VILKA ÄR VI?  

Strandmöllen AB  

Näsvägen 22  

341 34 Ljungby  

Organisationsnummer: 556599-8480  

Telefonnummer: +46 (0)372 155 40  

Mejl: order@strandmollen.se  

Webbsajt: www.strandmollen.se  

 

Christian Nielsen Strandmøllen A/S  

Strandvejen 895 

2930 Klampenborg, Danmark 

CVR-nummer: 26 03 41 16  

Telefonnummer: +45 70 10 21 07  

Mejl: hr@strandmollen.dk  

Webbsajt: www.strandmollen.dk  

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS  

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter är du alltid välkommen att 
kontakta vår HR-avdelning som är koncernens dataansvariga och ett shared servicecentrum i 
Christian Nielsen Strandmøllen A/S.  

Du kan kontakta HR-avdelningen genom att:  

 skicka ett mejl till HR@strandmollen.dk Kom ihåg att ett vanligt mejl inte är en säker form 
av kommunikation. Du bör därför inte skriva något känsligt eller av privat karaktär, och 
inte heller något annat som du anser ska skyddas.  
 

 skicka ett brev till Christian Nielsen Strandmøllen A/S, Strandvejen 895, 2930 
Klampenborg, att. HR-avdelningen.  

 

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER  

Med personuppgifter avses all slags information om en fysisk person som innebär att denne 
direkt eller indirekt kan identifieras. Det kan vara information som till exempel namn, 
befattning, telefonnummer, adress, e-mejladress, lönevillkor, utbildning med mera.  

Vi lagrar endast personuppgifter till specifika och välgrundade ändamål. Vilken typ av 
uppgifter vi hanterar beror på det enskilda syftet. Vi följer personuppgiftsförordningen och 
dataskyddsförordningen vilka utgör den legala grunden för vår hantering av personuppgifter.  
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Här kan du se vilka personuppgifter vi huvudsakligen lagrar samt syftet:  

 Kunder  
Detta innefattar administration, vårdandet och utvecklandet av kundrelationer samt 
pågående affärer. Här använder vi till exempel namn och kontaktuppgifter samt köp- 
och betalningshistorik.  
 

 Marknadsföring  
Här inkluderar vi hantering av namn, kontaktuppgifter, prenumerationer på nyhetsbrev 
med mera.  
 

 Arbetssökande och medarbetare 
Detta innebär insamling och hantering av den information som finns i ditt CV vid 
jobbansökan och information som inhämtas från referenser, samt innehållet i eventuella 
personlighetstester.  
 
I relationen till medarbetare använder vi oss också av löne- och skatteuppgifter. 
Samtidigt hanterar vi information om prestationer och frånvaro, vilket också inkluderar 
hälsostatus. I dialog med fackföreningar registrerar vi även eventuellt medlemskap.  

 

DELNING AV PERSONUPPGIFTER  

Vi kan dela dina personuppgifter med närstående företag för att därigenom säkra oss om att 
du får bästa möjliga service i dina relationer med oss. Utöver detta delar vi endast 
personuppgifter med offentliga myndigheter (till exempel Skatteverket) eller 
samarbetspartners om det föreligger en legal orsak för detta.  

 

RADERING AV PERSONUPPGIFTER  

Vi raderar våra uppgifter om dig när de inte längre behövs. Strandmöllen-koncernen följer 
generellt den lagringsperiod som gäller enligt bokföringslagen. För att kunna dokumentera vår 
ärendehantering och uppfylla våra skyldigheter har vi ansett det nödvändigt att lagra all 
information i upp till sju (7) år plus innevarande år, räknat från slutet av affärs- eller 
anställningsförhållandet.  

Om du har skickat in en jobbansökan och inte fått någon anställning i Strandmöllen-
koncernen, sparar vi din ansökan och dess personuppgifter i upp till sex (6) månader från 
mottagandet.  

Miljö- och säkerhetskommitténs arbete, samt det arbete som har utförts för att få 
myndighetsgodkännanden eller certifieringar, omfattas inte av den fastlagda fristen på sju (7) 
år, eftersom behovet av denna dokumentation kan behövas längre. Uppgifterna raderas 
därför först när behovet av dem inte längre föreligger.  
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DINA RÄTTIGHETER  

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter i förhållande till oss som hanterar dina 
personuppgifter. Rättigheterna beskrivs nedan. Om du vill använda dig av dem ska du 
kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter överst i detta dokument.  

 Rätt till insyn  
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi hanterar samt ett antal 
andra uppgifter.  
 

 Rätt till korrigering  
Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig korrigerade.  
 

 Rätt till radering  
I särskilda fall kan du få dina personuppgifter raderade.  
 

 Rätt till begränsningar i hanteringen 
 Du har i vissa fall rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter. I sådana fall 
får vi efter detta endast hantera dina uppgifter med ditt samtycke - bortsett från 
lagring - såvida uppgifterna inte beror på legala krav, för att skydda någon person eller 
viktiga samhällsintressen. 
 

 Invändningsrätt  
I vissa fall har du rätt att invända mot vår hantering av dina personuppgifter, även om 
hanteringen är juridiskt korrekt. Du kan också invända mot hanteringen av dina 
personuppgifter som används till direct marketing.  
 

 Rätt att få data överförd (dataportabilitet)  
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt användbart, 
maskinläsbart format samt att utan hinder få dessa överförda från en dataansvarig till 
en annan.  
 

 Rätt att återkalla ett tidigare givet samtycke 
Du kan när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke. Du gör det genom att 
kontakta oss och du finner våra kontaktuppgifter överst i detta dokument.  
 
Om du väljer att återkalla ett samtycke så påverkas inte legaliteten i vår hantering av 
dina personuppgifter som har lagrats hos oss med ditt tidigare samtycke. Det får först 
verkan från den tidpunkt då du väljer att återkalla samtycket. 
 

 Rätt att klaga hos Datainspektionen 
Om du inte är tillfreds med det sätt som vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt 
att vända dig till Datainspektionen för att lämna in klagomål. Du finner kontaktuppgifter 
till Datainspektionen på www.datainspektionen.se. Där kan du också läsa mer om dina 
rättigheter under Datainspektionens vägledningar; En introduktion till 
dataskyddsförordningen (www.datainspektionen.se).  
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COOKIES  

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar i samband med köp, prenumeration av 
nyhetsbrev och andra tjänster, använder vi oss av cookies (ibland kallade ”kakor”).  

En cookie är en datafil som vi lagrar på din hårddisk. Det är inte ett program och det 
innehåller inga virus. Cookies identifierar inte dig som användare, utan identifierar istället din 
användning av en webbsajt. Med andra ord känner cookies igen din navigering på 
webbsajten, minns om du har varit inloggad, vad du har haft liggande i varukorgen och så 
vidare.  

Cookies är nödvändiga för att få en webbsajt att fungera, och de hjälper oss att optimera och 
anpassa webbsajten efter dina behov och intressen. Vår webbsajt använder sig av följande 
cookies:  

 Obligatoriska cookies  
Obligatoriska cookies är nödvändiga för att webbsajten ska kunna leverera de tjänster 
du efterfrågar. Dessa ställs in av webbsajten och används till exempel för att känna 
igen dig när du rör dig runt på sajten. Den här typen av cookies raderas automatiskt 
när du släcker ner din webbläsare (browser).  
 

 Preferenscookies  
Preferenscookies används för att underlätta navigeringen. De minns dina preferenser 
på webbsajten som till exempel språk eller andra val. Preferenscookies sparas på din 
dator och löper ut vid ett visst datum/inom en given tidsperiod.  
 

 Google Analytics cookies  
Google Analytics cookies används för att samla in besöksstatistik. Det är information om 
din användning av webbsajten, bland annat din IP-adress. Du kan välja bort Google 
Analytics med verktyget https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 

 Marketing cookies  
Marketing cookies används för att följa dina sök- och läsvanor med syftet att genom 
direct marketing visa dig innehållet i till exempel webbannonser, så kallade banners. 
Dessa cookies samlar in information som kan innehålla uppgifter som kan identifiera en 
person. Var och en av dessa sparade uppgifter kan delas med tredje man. 


