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INTEGRITETSPOLICY
UPPGIFTER OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER OSV.

VI ÄR REGISTERANSVARIGA – HUR KONTAKTAR DU OSS?

Schou är registeransvariga för behandlingen av de personuppgifter vi har fått om dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter.

Schou Company A/S

Nordager 31, 6000 Kolding

CVR-nr.: 50102017

Kontaktperson:

Susan Christensen

HR-chef

Telefon: +45 88 91 81 71

E-post: gdpr@schou.com

I integritetspolicyn kan du läsa till vilka syften som vi behandlar personuppgifter, hur vi tar hand om de uppgifter vi tar emot, rättslig 

grund för behandling samt vilka rättigheter som personerna som uppgifterna gäller har.

Vi har delat in våra behandlingsaktiviteter i områden efter syftet med behandlingen. Ämnena är följande:

• Om du använder vår hemsida

• Om du köper en produkt eller kommunicerar med oss på vår nätbutik

• Om du ansöker om ett jobb hos oss

• Om du anmäler dig till vår jobbagent

• Om du som företagskund handlar hos oss (utom nätbutik)

OM DU ANVÄNDER VÅR WEBBPLATS SAMLAR VI IN FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER:

• Syfte: 

Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, samt att skicka riktad marknadsföring, inklusive 

retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna se efter våra 

intressen när det gäller att förbättra webbplatsen och visa erbjudanden och nyheter som är relevanta för dig.

• Vilka typer av uppgifter behandlar vi: 

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och hur du använder webbplatsen, till exempel 

vilken typ av webbläsare du använder, vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress, inklusive din nätverksplats 

och information om din dator.

• Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter:

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, bokstav a.

• Lagring av personuppgifter:

Vi hänvisar till vår cookiepolicy.

• Personuppgifter vidarebefordras inte.

OM DU KÖPER EN PRODUKT ELLER KOMMUNICERAR MED OSS PÅ VÅR NÄTBUTIK SAMLAR VI IN FÖLJANDE 

PERSONUPPGIFTER:

• Syfte:

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för 

att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Uppgifter om dina köp kan vi också behandla för att 

uppfylla lagkrav, inklusive krav på redovisning och finansiell rapportering. Uppgifter om köp lagras i vårt ERP-system. Vid köp 

samlas IP-adressen in i syfte att skydda våra intressen och förebygga bedrägeri.

• Vilka typer av uppgifter behandlar vi:

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan samlar vi in de uppgifter som du själv anger: 

företagsnamn, namn, adress, postnr, ort, land, e-postadress, telefonnr, betalningssätt, uppgifter om vilka produkter du köper 
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och eventuellt har returnerat, leveransönskemål samt information om IP-adressen varifrån beställning har gjorts.

• Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, bokstav a, b och c.

• Lagring av personuppgifter:

 Personuppgifter lagras av Schou i enlighet med gällande regler, inklusive redovisningslagen, under en period av fem år 

från utgången av det räkenskapsår som informationen avser. Personuppgifterna raderas när de inte längre är relevanta och Schous 

skyldighet att behålla personuppgifterna har upphört. 

• Personuppgifter kan vidarebefordras till fraktfirma.

OM DU ANSÖKER OM ETT JOBB HOS OSS BEHANDLAS FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER:

• Syfte: 

Hos Schou samlas uppgifterna in för behandling/bedömning i rekryteringsprocesser för att validera huruvida den enskilda 

sökandens kvalifikationer och erfarenhet uppfyller de önskemål som vi har för den perfekta sökanden.

• Vilka typer av uppgifter behandlar vi:

Vanliga personuppgifter: Namn, adress, postnr, ort, e-post, ansökan och CV. Den sökande har också möjlighet att 

informera om födelsedatum, telefonnummer, mobilnummer, andra relevanta dokument samt diverse uppgifter i CV och 

ansökan. Den sökande kan dessutom välja att ladda upp en bild. Vi kan senare be om personlighetstest, referenser och 

utdrag ut straffregistret.

Särskilda kategorier/känsliga uppgifter: Det händer att Schou kan ta emot information om hälsouppgifter och 

personnummer på personer som ansöker om jobb hos Schou.

• Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, bokstav a och f samt artikel 9, stk. 2, bokstav a och e.

• Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i 6 månader eller så länge det finns ett rättsligt och berättigat syfte. De lagras i vårt 

e-rekryteringssystem (databehandling) och delas inte vidare. Data raderas automatiskt efter 6 månader. Syftet med att spara 

ansökningar är att kunna tillsätta en framtida tjänst. Schou kan spara uppgifter om en sökande så länge det finns saklig 

grund. Saklig grund kan exempelvis vara att säkra dokumentation om en sökande protesterar mot ett avslag.

• Personuppgifter vidarebefordras inte.

OM DU ANMÄLER DIG TILL VÅR JOBBAGENT BEHANDLAS FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER:

• Syfte: 

Kandidater görs uppmärksamma på jobbannonser som kan vara intressanta för dem. 

• Vilka typer av uppgifter behandlar vi:

När du anmäler dig till vår jobbagent ska du fylla i ditt namn och din e-postadress. Du ska också kryssa i de avdelningar, 

arbetsområden och anställningstyper som du är intresserad av.

• Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter 

 Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, bokstav a.

• Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina uppgifter tills du själv avanmäler dig till jobbagenten. Detta gör du via länken i det e-postmeddelande du får 

efter att du har registrerat dig.

• Personuppgifter vidarebefordras inte.

OM DU SOM FÖRETAGSKUND HANDLAR HOS OSS (UTOM NÄTBUTIK) BEHANDLAS FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER: 

• Syfte: 

 Hantering av kunduppgifter i samband med ingående av avtal och genomförande av avtal som ingåtts

 och efterföljande fakturering samt eventuella påminnelser, samt leverans.

• Vilka typer av uppgifter behandlar vi:
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 När du blir kund hos oss, eller om du ändrar ditt engagemang hos oss, ber vi dig om några uppgifter. Vi behöver  

 veta: CVR-nr, namn, adress, postnr, ort, land, telefonnummer, firmanamn, e-postadress till bokföringsavdelning, faktura 

och orderbekräftelse,   momsnr, valuta, betalningsvillkor, bonus, nuvarande omsättning, antal medarbetare, hemsida, 

bransch,    kategori av köpta varor/tjänster, fakturerade belopp, rabattsystem, påminnelsebrev, påminnelseavgifter 

och dröjsmålsräntor,     inkassobehandling av obetalda skulder.

• Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter 

 Dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, bokstav a, b, c och f.

• Lagring av personuppgifter

 Personuppgifter lagras av Schou i enlighet med gällande regler, inklusive redovisningslagen, under en period av fem år 

från utgången av det räkenskapsår som informationen avser. Personuppgifterna raderas när de inte längre är relevanta och Schous 

skyldighet att behålla personuppgifterna har upphört. 

• Personuppgifter kan vidarebefordras till vårt försäkringsbolag om det finns behov av att teckna försäkring då kunden saknar 

förmåga att uppfylla sina förpliktelser.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsreglerna har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av personuppgifter om dig.

• Rätt att se uppgifter (insyn): Du kan be att få insyn i de personuppgifter som vi har registrerat om dig enligt reglerna om insynsrätt

• Rätt till rättelse: Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv rättade

• Rätt till radering: I särskilda fall kan du ha rätt att få dina uppgifter raderade innan tidpunkterna för den vanliga raderingen inträffar

• Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan i vissa fall ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

• Rätt att göra invändningar: Du kan i vissa fall ha rätt att göra invändningar mot vår eller databehandlares behandling av dina 

personuppgifter

• Rätt att dra tillbaka samtycke: Om du har lämnat samtycke till behandling av en eller flera personuppgifter om dig kan du 

när som helst dra tillbaka ditt samtycke enligt de persondatarättsliga reglerna. Såvida inte företaget har ett annat lagligt 

behandlingsunderlag kan vi inte längre behandla de aktuella uppgifterna

• Rätt att vidarebefordra uppgifter (dataportabilitet): I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och 

maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en registeransvarig till en annan utan hinder

• Rätt att lämna in klagomål hos den danska Datainspektionen (Datatilsynet): Du har rätt att lämna in klagomål hos den danska 

Datainspektionen (Datatilsynet) gällande vår behandling av dina personuppgifter om du anser att behandlingen inte sker enligt 

gällande regler. Du hittar kontaktuppgifter till Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

OM DU VILL UTÖVA DINA RÄTTIGHETER SKA DU KONTAKTA OSS.
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