INSTRUKTIONER för anpassning till GDPR-lagen (EU:s personuppgiftslag 2018)
Nedan finns instruktioner och regler för hur vi inom Ugglan i Sverige AB reglerar personuppgifter:
Kontaktuppgifter till ansvarig:
Ugglan i Sverige AB
Anders Billing
Falsterbovägen 62
236 51 HÖLLVIKEN
Orgnr 556506-3145
Tfn 040-456050
Personal/Löneprogram
För att kunna administrera och betala ut lön har vi personer registrerade i VISMA Lön. Uppgifterna är
av minsta nödvändighet för vårt lönearbete. Efter att en anställning upphör ska alla personuppgifter
raderas ur löneprogrammet senast 7 (sju) år efter att anställning upphört.
Hemsida
Endast nödvändiga kontaktuppgifter för medarbetare såsom mail och telefon.
Inga bilder eller övriga uppgifter om personer finns.
Mail
Samtliga anställdas mailboxar skall rutinmässigt rensas. Vår rutin är att när ett nytt verksamhetsår
påbörjas skall all mailkorrespondens från det näst senaste året och bakåt raderas.
Ex: 2016 raderas, 2017 ligger kvar och 2018 är det året man befinner sig i. Finns det behov att spara
äldre mail innehållande personuppgifter skall dessa förvaras på annat sätt än i mailprogrammet.
Kundreskontra
I kundreskontran finns bara företag och inga privatpersoner. Vid registrering av kunder registrerar vi
bara de nödvändigaste uppgifterna såsom namn, orgnr, adress, telefon, referens, mailadress. Kunder
som ej varit aktiva i reskontran på 7 (sju) år raderas ur systemet.
Leverantörreskontra
I leverantörsreskontran finns bara företag och inga privatpersoner. Vid registrering av leverantörer
registrerar vi bara de nödvändigaste uppgifterna såsom namn, orgnr, adress, telefon, referens,
mailadress, bgnr. Leverantörer som ej varit aktiva i reskontran på 7 (sju) år raderas ur systemet.
Medlemmar
Vi håller ett medlemsregister med de nödvändigaste kontaktuppgifterna. Våra medlemmar är
aktiebolag eller enskilda bolag vilket innebär att vi inte sparar personnummer och annan personlig
information. Det som sparas är kontakt- och faktureringsuppgifter, telefon samt mailadresser. Detta
är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt. När nya medlemmar tillkommer sker en
registrering och när medlemmar utgår så raderas deras uppgifter automatiskt ur våra register.
Kundklubb
Syftet med Ugglan i Sverige AB:s kundklubb är att hålla en kommunikation med våra kunder och på
ett enkelt sätt erbjuda dom kampanjer och information. Vi registrerar endast de nödvändigaste
kontaktuppgifterna såsom namn, adress, telefon och mailadress och registrerar inga köp eller andra
rutiner kring våra kunder. Kunder går frivilligt med i klubben genom att registrera sig på Ugglan i

Sveriges AB:s hemsida. Vid våra utskick och kontakter med medlemmarna i klubben vilka sker cirka 1
(en) gång per månad ges alltid möjlighet för kunden att avbryta sitt medlemskap.
Vår kundklubbsdatabas hanteras och lagras av företaget Space2u. Genom samarbetet med Space2u
är vi trygga och känner en garant för att våra klubbmedlemmars uppgifter är i säkert förvar. Bifogar
nedanstående länk som beskriver mer ingående hur Space2u hanterar GDPR-lagen.
https://www.space2u.com/om-space2u/hantering-av-personuppgifter/

