Håndtering av personopplysninger for Balcos kunder, leverandører,
samarbeidspartnere ogjobbsøkere
For Balco er integritet viktig, og du som kunde, leverandør, partner eller jobbsøker skal føle deg trygg
når du sender dine personopplysninger til oss. Balco er åpne og gir deg informasjon om hvordan dine
personopplysninger blir håndtert når du har et forretningsforhold til oss.
Balco AB, Älgvägen 4, 352 45 Växjö, med organisasjonsnummer 556299-4482 (Balco)
er ansvarlig for personopplysninger.
Informasjon som samles inn
Når det gjelder forretningsforhold, samler Balco bare inn det som trengs for å opprette nye og
opprettholde eksisterende forhold gjennom telefonkontakt, e-postkontakt,
markedsføringsaktiviteter osv. Det handler om grunnleggende kontaktinformasjon som fornavn,
etternavn, tittel, adressen, telefonnummeret og e-postadressen til arbeidsplassen.
Når det gjelder jobbsøkere, samler Balco inn den informasjonen som er relevant for å kunne
gjøre et riktig og rettferdig valg blant søknadene. Det handler om grunnleggende kontaktinformasjon som fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse, samt relevant personlig
og profesjonell informasjon for den aktuelle stillingen.
Balco lagrer personopplysninger så lenge loven krever; avtaler gjelder eller til den registrerte
avslår. Kunder med personopplysninger der forretningsforholdet er avsluttet, blir slettet etter 5
år. Jobbsøknader med personopplysninger der rekrutteringsprosessen er fullført, blir slettet
etter 1 år.
Balco deler ikke informasjon med andre parter, med mindre det kreves av loven.
Sikkerhet
Balco er nøye med sikkerheten, og bare de som har et klart behov for å håndtere personopplysninger, har tilgang. Tilstrekkelige sikkerhetstiltak beskytter personopplysninger mot
uautorisert tilgang og håndtering.
Rettigheter
Du som har personopplysninger hos Balco, har rett til å få tilgang til disse og få vite hvordan de
brukes, få dem korrigert og til en viss grad slettet.
Kontakt Balco skriftlig på ovennevnte adresse, merk forsendelsen «Spørsmål om personopplysninger». Balco kan kontakte deg og bekrefte identiteten din, og ved uthenting fra registeret
kreve at du personlig innfinner deg hos og legitimerer deg for å sikre at Balco henter ut din
personlige informasjon til deg og ingen andre.
Klager
Hvis du mener at Balco har håndtert dine personopplysninger feil, kan du kontakte oss. Hvis du
fortsatt har klager, kan du kontakte Datatilsynet.
Växjö, 21.5.2018
Jesper Magnusson
Personalsjef

