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Cookie‐ och integritetspolicy
I denna cookie‐ och integritetspolicy beskriver vi vår hantering av personuppgifter.

Vem vi är – och hur kan du kontakta oss
Strandmøllen AB
Näsvägen 22
341 34 Ljungby
Sverige
Org.nr 556599‐8480
Tel: +46 (0)372 155 40
E‐post: order@strandmollen.se
Webb: www.strandmollen.se

Christian Nielsen Strandmøllen A/S
Strandvejen 895,
2930 Klampenborg
Danmark
CVR‐nr: 26 03 41 16
Tel: +45 70 10 21 07
E‐post: hr@strandmollen.dk
Webb: www.strandmollen.dk

Kontakt för dataskydd
Om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta vår HR‐
avdelning som har ett gemensamt ansvar för koncernen och är ett shared service center inom Christian
Nielsen Strandmøllen A/S.
Du kan kontakta HR‐avdelningen på följande sätt:
 Via e‐post. Skriv till: HR@strandmollen.dk
Kom ihåg att vanlig e‐post inte är en säker kommunikation. Skriv inte något i ditt mejl som är privat
eller känsligt eller som du i övrigt anser bör skyddas.
 För brev: Skriv till Christian Nielsen Strandmøllen A/S, Strandvejen 895, 2930 Klampenborg,
Danmark, att.: HR‐avdelningen.

Vår hantering av personuppgifter
Personuppgifter är alla typer av uppgifter om en fysisk person där personen direkt eller indirekt kan
identifieras. Det kan vara uppgifter om namn, befattning, telefonnummer, adress, e‐postadress, lönevillkor,
utbildning m.m.
Vi samlar endast in personuppgifter för specifika och välgrundade syften. Vilka typer av personuppgifter vi
hanterar, beror på det enskilda syftet. De rättsliga grunderna för vår hantering av dina personuppgifter
följer personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Nedan listas vilka personuppgifter vi främst hanterar och i vilka syften:
Kunder
Detta syfte omfattar administration av kundrelationen, underhåll och vård av kundrelationen samt löpande
handel. För att kunna göra detta behöver vi exempelvis namn, kontaktuppgifter, köpe‐ och betalhistorik.
Marknadsföring
För detta syfte hanterar vi personuppgifter som namn, kontaktuppgifter, prenumeration på nyhetsbrev m.m.
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Jobbsökare och medarbetare
När du söker ett jobb i Strandmøllen‐koncernen, samlar vi in och hanterar de uppgifter som framgår av ditt CV,
information som inhämtats från referenser samt uppgifter från eventuella persontester.
Som medarbetare använder vi även dina löne‐ och skatteuppgifter. Vi hanterar också uppgifter om
prestation och frånvaro, däribland även hälsofrågor. I samband med ev. dialog med din fackförening,
hanterar vi även uppgifter om sådant medlemskap.

Kategorier av mottagare
Vi delar personuppgifter med närstående företag för att säkra bästa möjliga service i alla dina relationer med
oss. Därutöver delar vi endast personuppgifter med offentliga myndigheter (t.ex. Skatteverket) eller
samarbetspartner, om vi har en laglig grund till detta.

Radering
Vi raderar uppgifterna om dig när de inte längre behövs. Strandmøllen‐koncernen följer generellt den
lagringstid som gäller enligt bokföringslagen. För att kunna dokumentera hanteringen av våra ärenden och
för att kunna leva upp till våra skyldigheter anser vi det nödvändigt att spara alla uppgifter i upp till sju (7)
år plus innevarande år, från tidpunkten när affärs‐ eller anställningsförhållandet upphört.
Om du sökt men inte fått ett jobb hos Strandmøllen‐koncernen, sparar vi ansökningarna med tillhörande
personuppgifter i upp till sex (6) månader från mottagandet.
Miljö‐ och säkerhetskommitténs arbete samt arbete som utförs i samband med myndighetsgodkännanden
och certifieringar omfattas inte av den fastställda tiden för radering på sju (7) år, eftersom behovet av
dokumentation för detta arbete kan ha ett längre förlopp och uppgifterna raderas först när de inte längre
behövs.

Dina rättigheter
Du har en rad rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eftersom vi hanterar dina personuppgifter. Dessa
rättigheter beskrivs nedan. Du kan använda dig av dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra
kontaktuppgifter hittar du längst ner i detta dokument.
Rätt till insyn
Du har rätt att få insyn i de personuppgifter som vi hanterar om dig, samt en rad ytterligare uppgifter.
Rätt till korrigering
Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig korrigerade.
Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få raderat dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av hantering
Du har i vissa fall rätt att få begränsat hanteringen av dina personuppgifter. I sådana fall får vi framöver
endast hantera dina personuppgifter – bortsett från lagring – efter ditt samtycke för att fastställa, försvara
eller göra gällande rättsligt anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.
Rätt att invända
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår annars rättsliga hantering av dina personuppgifter. Du kan även
invända mot hantering av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
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Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillämpat och maskinläsbart
format samt att få överfört personuppgifterna från en dataansvarig till en annan utan hinder.
Rätt att återkalla samtycke
Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke. Det kan du göra genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter
hittar du överst i detta dokument.
Om du väljer att återkalla ditt samtycke, påverkar detta inte lagligheten för vår hantering av dina
personuppgifter utifrån ditt tidigare meddelade samtycke. Det får först verkan från den tidpunkt när du
återkallar samtycket.
Rätt att klaga hos Datainspektionen
Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar
dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens riktlinjer om registrerade personers rättigheter som
du hittar på www.datainspektionen.se

Cookies
Användning av cookies
Utöver de personuppgifter som du själv lämnar i samband med köp, anmälan till nyhetsbrev och andra
tjänster använder vi cookies.
Vad är en cookie?
En cookie är en datafil som vi lagrar på din hårddisk. En cookie är inte ett program och innehåller inte virus.
Cookies identifierar inte dig som användare, utan din användning av webbplatsen. Det innebär att cookies
känner igen din navigering på webbplatsen, minns om du är inloggad, vad du har lagt i kundvagnen osv.
Cookies är nödvändiga för att få en webbplats att fungera och de hjälper oss att optimera och anpassa
hemsidan till dina behov och intressen.
Webbplatsen använder följande cookies:
Obligatoriska cookies
Obligatoriska cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna leverera de tjänster som du efterfrågar.
Dessa cookies sätts av webbplatsen och används t.ex. för att känna igen dig när du förflyttar dig runt på
sidan. Denna typ av cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.
Preferens‐cookies
Preferens‐cookies används för att minnas dina preferenser på webbplatsen, såsom språk eller val som
underlättar navigeringen. Dessa cookies sätts av webbplatsen och deras syfte är att förbättra
användarupplevelsen på webbplatsen. Preferens‐cookies sparas på din dator och löper ut ett visst
datum/efter visst tidsintervall.
Google Analytics‐cookies
Google Analytics‐cookies används för att samla in besöksstatistik. Dessa cookies samlar in information om
din användning av webbplatsen, bland annat din IP‐adress. Du kan välja ifrån cookies från Google Analytics
med följande verktyg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Marknadsförings‐cookies
Marknadsförings‐cookies används för att följa dina sök‐ och läsvanor, för att kunna visa dig målinriktat
marknadsföringsinnehåll i t.ex. annonsbanners. Dessa cookies samlar in data som kan innehålla personligt
identifierbara uppgifter. Varje uppgift som lagras med hjälp av dessa cookies kan delas med tredje part.

