
Version 2.0 

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling – Leverantörer  

Ändamål Kategorier av 
personuppgifter 

Laglig grund Lagringstid 

För att registrera dig som kontaktperson för en 
leverantör till Nordic Waterproofing 

Namn 

Position  

Företag 

E-post 

Telefonnummer 

Intresseavvägning Så länge du innehar den specifika positionen 
som är av relevans för kommunikationen, 
eller så länge avtalet gäller 

 

För att kommunicera med dig gällande ditt 
leverantörsavtal 

Namn 

E-post 

Telefonnummer 

Avtalets fullgörande 

Intresseavvägning  

Så länge du innehar den specifika positionen 
som är av relevans för kommunikationen, 
eller så länge avtalet gäller 

Din uppgift kan komma att sparas för det fall 
det krävs som bevisning under garantitiden 
för avtalet 

För att kunna hantera dina supportärenden och 
frågor 

Namn 

Företag 

E-post 

Telefonnummer 

Avtalets fullgörande 

Intresseavvägning  

Så länge du innehar den specifika positionen 
som är av relevans för kommunikationen, 
eller så länge avtalet gäller 

Din uppgift kan komma att sparas för det fall 
det krävs som bevisning under garantitiden 
för avtalet 

För att ta emot och betala fakturor på vilka du är 
referensperson 

Namn 

Företag 

E-post  

Telefonnummer 

Avtalets fullgörande 

Intresseavvägning  

Rättslig förpliktelse 

Så länge du innehar den specifika positionen 
som är av relevans för kommunikationen, 
eller så länge avtalet gäller 

Din uppgift kan komma att sparas för det fall 
det krävs som bevisning under garantitiden 
för avtalet 
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Vidare kan din personuppgift komma att 
sparas så länge det krävs på grund av 
lagkrav om arkivering (bokföringslagen) 

För att skicka inbjudningar till evenemang Namn 

Position 

Företag  

E-post 

Intresseavvägning  

Rättslig förpliktelse 

Fram till evenemanget, sedan av 
ekonomiavdelningen på grund av lagkrav om 
arkivering (bokföringslagen) 

För att göra marknadsundersökningar E-post Intresseavvägning   Så länge personuppgiften är av relevans, och 
du inte har nekat behandlingen 

För att kunna betala fakturor till enskilda 
näringsidkare  

Personnummer  Avtalets fullgörande 
(beaktat ändamålet 
med behandlingen 
och vikten av en 
säker identifiering av 
kundens firma) 

Under tiden vår kundrelation pågår samt i 
enlighet med tillämpliga preskriptionsregler 

 

 

 


