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Part Precision Sweden AB:s personuppgiftspolicy 
 
Detta dokument styr hur vi hanterar och behandlar personuppgifter, bilder, kundinformation etc i vår verksamhet 
samt dina rättigheter och hur du kan göra dom gällande. 
 
Vad är en personuppgift? 
Med "personuppgifter" menas all information som kan identifiera en fysisk person eller organisation, både direkt 
och indirekt. De personuppgifter som främst registreras är kontaktuppgifter till medarbetare på de olika företagen 
som vi har en affärsrelation till.  
 
Syfte med att behandla personuppgifter 
 Ändamålet med registreringen av personuppgifter är att kunna fullgöra avtal med våra kunder, leverantörer och 
distributörer för vilka vi har en rättslig grund som anges nedan:  
• Upprättande av kontrakt: Behandling av dina personuppgifter kan krävas för att behandla din förfrågan eller för 
att ingå ett avtal eller för att genomföra det när ett kontrakt redan är på plats. 
• Olycksfall: Vi kan behandla dina personuppgifter du råkar ut för ett tillbud, t.ex. på arbetsgolvet.  
• Legitimt intresse: Dina personuppgifter kan behandlas när det behövs för våra legitima intressen för att 
förhindra bedrägeri och skydda vitala intressen.  
• Juridisk skyldighet: Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla en laglig skyldighet som vi kan 
bli föremål för.  
• Att upprätta statistik och rapportering och för andra specifika ändamål du har gett ditt samtycke till. 
 
Lagringstid: 
På PPS lagrar vi inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det eller de ändamål som de 
samlades in för. Eftersom lagringstiden beror på vilket syfte personuppgifterna ursprungligen samlades in för 
använder vi syftet som kriterium för att bestämma lagringstid i enlighet med lagstiftning och avtalsförpliktelser.  
 
Överföring av personuppgifter: 
Dina personuppgifter kan överföras till tredje part, pålitliga tjänsteleverantörer som vi använder för att driva vår 
verksamhet, såsom transportörer etc. Vi ser till att tredje part endast har tillgång till personuppgifter när de 
behöver dem för att utföra de specifika uppgifter som är nödvändiga och förbinder sig att behandla uppgifterna på 
ett säkert och konfidentiellt sätt samt använda dem i enlighet med våra instruktioner. 
 
 Dina rättigheter 
• Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig. 
• Du har rätt att justera eller radera uppgifter ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka 
de har samlats in eller behandlats.  
• Du har rätt att erhålla begränsning av bearbetning eller att invända mot sådan behandling 
• Du har rätt att återkalla samtycke när som helst, där behandlingen är baserad på sådant samtycke.  
 
Vem är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter?  
Part Precision Sweden AB, 556855-6079, med adress Västerängsvägen 10, 542 35 Mariestad är 
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Har du frågor om personuppgiftspolicyn 
mejla oss på info@partprecision.se.  Har du andra synpunkter eller klagomål över hur vi hanterar dina 
personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i personuppgiftsärenden. 
 
Om denna Policy 
 Denna personuppgiftspolicy från 22.05.2018 kan komma att uppdateras så att den är relevant och adekvat. 
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