Detaljerad information om behandlingar
Hantera köp av vara och tjänst
Kategorier av personuppgifter
●
●
●
●
●

Identitetsuppgifter, i vissa fall inklusive
personnummer
Kontaktuppgifter
Kortuppgifter
Köpinformation
Order- och leveransuppgifter

Laglig grund
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att Josef
Davidssons ska uppfylla köpeavtalet med dig.
Behandlingen av personnummer är nödvändig
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och
betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella reklamations- och
garantiärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera köpet.
Om du är företagskund bevaras dina personuppgifter till dess att köpet genomförts, inklusive
leverans och betalning, samt för en tid om 10 år därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade
intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att
hantera kravet.

Hantera företagskunder
Kategorier av personuppgifter
●
●

Identitetsuppgifter, inklusive
personnummer
Kontaktuppgifter

Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för
att Josef Davidssons ska kunna tillgodose sitt
berättigade intresse av att hantera
kundförhållandet med företaget
Behandlingen av personnummer är nödvändig
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för en tid om 10 år därefter i
syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid
därefter som är nödvändig för att hantera kravet.

Direktmarknadsföring till återförsäljare
Kategorier av personuppgifter
●
●

Namn
Email

Laglig grund
Intresseavvägning. Det finns alltid möjlighet att
avregistrera sig (opt-out)

Bevarandetid: Vårt nyhetsbrev får du till dess du själv avslutar din prenumeration.

Direktmarknadsföring till privatkund
Kategorier av personuppgifter
●
●

Namn
Email

Laglig grund
Samtycke. Samtycket kan enkelt dras tillbaka
genom att klicka på länken i valfritt e-postutskick
där du kan dra tillbaka ditt samtycke. Vi kommer
be om ditt samtycke vid varje interaktion på våra
hemsidor och om du inte samtycker dras gamla
samtycken tillbaka.

Bevarandetid: Om du samtycker och inte har några andra engagemang hos Josef Davidssons efter 6
månader från samtycket, raderas ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Dina
personuppgifter raderas 12 månader efter att samtycket dragits tillbaka, såvida det inte finns andra
ändamål och lagliga grunder att behålla dem.

