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GDPR-policy för Mattbolaget i Borås AB 

 
Mattbolaget i Borås AB bedriver handel med mattor samt därmed förenlig verksamhet. På Matt-
bolaget i Borås AB hanterar vi personuppgifter om våra anställda, kunder och leverantörer i en-
lighet med GDPR-lagstiftningen. 

Det innebär att vi: 

• Inte hanterar fler personuppgifter än nödvändigt 

• Inte sparar uppgifterna längre än nödvändigt 

• Skyddar de personuppgifter som vi hanterar 

 
Information om våra anställda finns i lönesystemet, dit endast berörd personal har åtkomst. Vi 
sparar enbart den information vi behöver för att uppfylla avtalet mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare samt hantera utbetalning av löner, skatt och sociala avgifter. Vi sparar uppgifter enbart så 
länge som behövs enligt skattelagstiftningen. Personalfoton och kontaktinformation på webben 
har publicerats med personalens tillstånd och gallras vid inaktualitet. Sjukanmälningar via e-post 
förs över till lönesystemet och raderas därefter. Vi sparar inga andra uppgifter om våra anställda. 

Vårt kundregister är lösenordsskyddat och endast berörd personal har åtkomst. Vi sparar enbart 
den information som behövs för att fullgöra avtalet med kunden och bara så länge som behövs 
enligt skattelagstiftningen. Utskick via e-post görs via ”hemlig kopia” för att inte sprida e-
postadresser till samtliga mottagare. Alla utskick innehåller också möjligheten att avsäga sig fler 
utskick. Vi sparar inga uppgifter om våra kunders intressen eller liknande. Vi skickar inte heller ut 
marknadsföring efter att kundrelationen har avslutats, såvida kunden inte uttryckligen önskar det. 

Vårt leverantörsregister innehåller kontaktuppgifter till personer på företag, men precis som för 
kundregistret så sparar vi enbart den information som behövs för att fullgöra avtalet och bara så 
länge som behövs enligt skattelagstiftningen. 

Övrigt: Vi skickar inte e-post som innehåller känsliga uppgifter om vare sig personal, kunder eller 
leverantörer, varken nuvarande eller presumtiva. Vi sparar inte heller sådana uppgifter. Vi upp-
manar våra besökare att inte skriva in personuppgifter i fritextfältet på vår kontaktsida, och skulle 
vi ändå ta emot sådana uppgifter så sparar vi dem inte. Våra kunder är välkomna att kontakta oss 
och få ett registerutdrag för att kontrollera vilka uppgifter vi har sparade, och vi rättar givetvis 
eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter  
 

Borås den 18 april 2018 

Mikael Falck, VD  


