Information om Kitchen stores behandling av personuppgifter – kontaktpersoner hos
företagskunder

Varför behandlar vi dina uppgifter?
Dina uppgifter kommer att behandlas för det övergripande ändamålet att vi ska kunna bedriva och
utveckla vår verksamhet, vilket bland annat inkluderar att dina uppgifter kan komma att behandlas
för följande mer specifika ändamål:
-

-

För ingående och fullgörande av avtal med den juridiska person som du är verksam hos och
som är vår kund, inklusive kundsupport, kundhantering, fakturering, hantering av din
leverans samt reklamations- och garantiärenden.
Planering och organisering av vår verksamhet.
Ekonomi och bokföring.
För att följa andra tillämpliga lagar och regler samt för att uppfylla krav för relevanta
certifieringar.

Vår rätt att behandla dina uppgifter
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att behandlingen är nödvändig för ändamål som
rör våra berättigade intressen i de fall dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter
inte väger tyngre. Vi anser att vi har berättigade intressen vid fullgörelse av avtal mellan oss och den
juridiska person som du är verksam hos och som är vår kund, vid planering, organisering och
utveckling av vår verksamhet, vid marknadsföring av våra egna produkter och tjänster, för
administration av försäkringsärenden, uppfyllelse av krav för relevanta certifieringar och dyl. och i
samband med rättsliga anspråk. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att det är
nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (t.ex. fullgöra bokföringsskyldighet).
Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom vår koncern, våra anställda
och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster, datasystem samt finansiella och juridiska tjänster,
våra övriga leverantörer och samarbetspartners, banker, försäkringsbolag samt till myndigheter
och andra offentliga organ.
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES.
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Från vilka kan vi inhämta uppgifter om dig?
Vi kan inhämta uppgifter om dig från den juridiska person som du är verksam hos och som är vår
kund.

Hur länge vi behandlar dina uppgifter
Olika kategorier av personuppgifter behandlas olika länge. Allmänt kan dock sägas att vi kommer
att behandla dina personuppgifter under avtalstiden, inklusive garantitiden, och i ett år därefter.
Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna
behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt
lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist
pågår) i samband med rättsliga anspråk.
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