
 
 

 

 

 

 
DET NYA GDPR-DIREKTIVET FRAN EU GÄLLANDE FRA N 25 MAJ 2018 (PERSONDATAUPPGIFTER 
MOTSVARANDE GAMLA PUL) 
 
På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter och eventuella transaktionsuppgifter såsom 
t.ex. kreditkort. 
 
Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla 
nyhetsbrev. 
 
Genom att handla hos oss eller genom att abonnera på nyhetsbrev, godkänna våra cookies så accepterar du 
att vi behandlar dina personuppgifter enligt EU´s direktiv. 
 
Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt 
medgivande. Dina uppgifter används enbart för att kunna genomföra en transaktion som t.ex. 

• att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara; 
 
• att hjälpa dig med efterköpservice; 
 
• att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar; 
 
• nyhetsbrev; 
 
• uppgifter till vår bank vid fakturering och betalning; I samband med tillhandahållandet av våra 
tjänster över Internet och digitalt så använder vi vårt kundregister webCRM och i vårt administrativa 
system Monitor. 
 
Där vi registrerar köpare och leverantörer med namn, adress, organisationsnummer och 
bankuppgifter. Som person kan du begära utdrag ur dessa register för att se vilka uppgifter om dig 
som person finns registrerade. Kontakta bara info@profcon.se eller per telefon 0281-30600 så skickar 
vi detta skriftligt alternativt digitalt till dig. Om du av någon anledning vill ta bort ditt namn och därtill 
hörande uppgifter kontaktar du oss enligt ovan så ombesörjer vi detta inom 4 arbetsdagar. 

 
Vansbro 28-May-2018 

 
Lars Lidmarck CXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huvudkontor 
Fabriksvägen 8 

Försäljningskontor 
Farsta 
Pepparvägen 27 

Lokalkontor Västra Frölunda 
Victor Hasselblads gata 9 
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