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Scandinavian Tank Storage ABs policy för personuppgifter – leverantörer 

 
Allmänt 
 
Scandinavian Tank Storage AB (STS) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll 
över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara 
öppna med vilka data vi samlar in och varför och vi kommer att göra vårt yttersta för att 
skydda dina data. 
 
I STS’ policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de 
samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan 
kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller för dig som är kund hos STS AB. STS AB 
är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling 
sker enligt gällande lagstiftning. 
 
Personuppgifter vi samlar in 
 
STS inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som leverantör. Exempel på 
personuppgifter vi samlar in är ditt namn, din titel/arbetsområde, företagsnamn och 
kontaktuppgifter (e-mail och telefon/mobiltelefon). Företaget kan komma att uppdatera 
dina uppgifter från andra allmänna och offentliga register såsom t ex ditt företags web-
sida. 
 
STS registrerar personuppgifter i samband med: 
 

1) Att ditt bolag blir leverantör till STS. 
 
Hur och varför vi använder insamlad information (ändamål) 
 
STS behandlar personuppgifterna i huvudsak för de ändamål som anges nedan: 
 

1. För att upprätta en kontaktdatabas med uppgifter om befintliga leverantörer. 
2. För att säkerställa möjligheten att få kontakt med våra leverantörer i samband 

med underhåll, reparationer och investeringar. 
3. För att i olika situationer, t ex nödsituationer, snabbt kunna nå rätt personer.  

 
Information som kan lämnas ut 
 
I normala fall delar STS inte med sig av personuppgifter rörande leverantörer till någon 
utomstående part utöver vad vi enligt lag är skyldiga att göra. Vid all hantering av 
personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 
 
Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 
 
I och med att du lämnar uppgifter till STS ger du din tillåtelse till att STS registrerar och 
lagrar uppgifter om dig samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna 
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ändamål. Som legal grund för behandling kommer STS att hänvisa till berättigat intresse, 
där vårt intresse motsvarar de ändamål vi angett ovan. 
 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte 
bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är 
leverantör till oss. Generellt genomförs en genomgång av leverantörsdatabasen årligen. 
Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller 
nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas 
längre då det krävs p g a andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagens krav på lagring 
i sju år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och 
sekretess. 
 
Dina rättigheter och val 
 
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka 
din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller leverantörens 
initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Genom att kontakta oss kan du 
även närsomhelst begära att erhålla information om vilka personuppgifter som finns 
registrerade hos STS och i förekommande fall, där lagkrav inte säger annat, begära att 
dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas. 
 
 
 
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor så kan 
du alltid kontakta Underhålls-, säkerhets- och kvalitetssamordnaren, Jonas Zackrisson 
(031-7690008, jonasz@scandinaviantankstorage.com), på STS. 


