
   
    

Personuppgiftshantering för Balcos kunder, leverantörer, samarbetspartners och 
arbetssökande 

 
 
För Balco är integritet viktigt och du som kund, leverantör, samarbetspartner eller arbetssökande ska 
känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Balco är öppna och ger dig information 
om hur dina personuppgifter hanteras när du har en affärsrelation med oss. 
  
Balco AB, Älgvägen 4, 352 45 Växjö, med organisationsnummer 556299-4482 (Balco) är 
personuppgiftsansvarig. 
  
Uppgifter som samlas in 
Gällande affärsrelationer samlar Balco endast in det som behövs för att skapa nya och underhålla 
befintliga relationer genom telefonkontakt, mailkontakt, marknadsaktiviteter etc. Det handlar om 
grundläggande kontaktuppgifter såsom förnamn, efternamn, titel, adress, telefonnummer och e-
postadres. 
 
Gällande arbetssökande samlar Balco in den informationen som är relevant för att kunna göra ett 
korrekt och rättvis urval bland sökanden. Det handlar om dels grundläggande kontaktuppgifter 
såsom förnamn, efternamn, telefonnummer och mailadress, och dels relevant personlig och 
professionell information för den specifika vakansen. 
 
 Balco lagrar personuppgifterna så länge som lagar kräver, avtal gäller eller tills den registrerade 
avböjer. Kunder med personuppgifter raderas efter att affärsrelationen har upphört. Arbetssökanden 
med personuppgifter där rekryteringsprocessen är avslutad raderas efter 1 år. 
  
Balco delar inga uppgifter med andra parter förutom om lagen kräver det. 
  
Säkerhet 
Balco är noga med säkerheten och endast de som har ett tydligt behov av att hantera 
personuppgifter har behörighet. Adekvata säkerhetsåtgärder skyddar personuppgifterna mot olovlig 
åtkomst och hantering. 
  
Rättigheter 
Du som har personuppgifter hos Balco har rätt att ta del av dessa och hur de används, få dem 
korrigerade och i viss mån raderade.  
  
Kontakta Balco skriftligen på ovanstående adress, märk försändelsen "Personuppgiftsfrågor". Balco 
kan komma att kontakta dig och verifiera din identitet samt vid registerutdrag kräva att du 
personligen infinner och legitimerar dig för att säkerställa att Balco lämnar ut dina personuppgifter 
till dig och ingen annan. 
  
Klagomål 
Om du anser att Balco har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta oss gärna. Har 
du efter det fortfarande klagomål, var vänlig kontakta Datainspektionen. Observera att 
Datainspektionen under 2018 byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Växjö, 2018-05-21 
 
 
Jesper Magnusson 
   Personalchef 


