
För vilka ändamål behandlar vi 
dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar 
vi?

Vilken är den lagliga grunden för 
behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina 
personuppgifter för det angivna 
ändamålet?

För att kunna genomföra en komplett 
affär med dig vid köp av en produkt 
eller tjänst där vi kommer skicka offert, 
orderbekräftelse, ev. 
leveransinformation, fakturera, skicka 
och avisera en leverans. 

Informations om är relevant för en 
affär, tex adress, telefonnummer, 
kontaktperson, fakturaadress samt 
eventuella specifika krav vid leverans 
som du angett.

Behandlingen är nödvändig för att 
fullgöra vårt avtal med dig, d.v.s. sälja 
och leverera produkter på enklast och 
smidigast sätt.

Om du är yrkesverksam inom en viss 
bransch och Widala har arrangemang 
inom denna eller liknande bransch, så 
kommer vi spara dina uppgifter så 
länge du är en viktig person för oss i 
och med vår yrkesmässiga relation. Vi 
genomför kontinuerligt rensningar för 
att hålla vår databas aktuell och om 
det kommer till vår kännedom att dina 
arbetsuppgifter ändrats eller om du 
bytt arbetsgivare så kommer dina 
uppgifter raderas. Du kan även själv 
välja att när som helst avregistrera dig 
från marknadsföring eller kontakta oss 
för att få dina personuppgifter 
raderade

För att skicka Widala:s nyhetsbrev 
samt utöva anpassad marknadsföring 
alt. skicka marknadsundersökningar 
till dig om den produkt eller event som 
vi tror att du kan vara intresserad av 
eller har köpt eller deltagit på.

Ditt för- och efternamn, dina 
kontaktuppgifter såsom postadress, e- 
postadress, mobilnummer, språk och 
titel.

Behandlingen är motiverad av vårt 
berättigade intresse av att kunna skicka 
marknadsföring om produkter och 
evenemang som vi tror att du kan vara 
intresserad av baserat på branschen du 
är verksam inom.

Samma som ovan

För att följa bokföringslagstiftning 
behandlar vi historik om gjorda 
betalningar och transaktioner som 
utgör bokföringsmaterial.  

 Information som framgår av 
betalningsunderlaget, d.v.s. uppgifter 
om transaktionen.

Behandlingen är nödvändig för att 
följa bokföringslagen.

I sju år i enlighet med bokföringslagen.  


