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Integritetspolicy för National Halmstad Performance Polymers AB 
Ditt förtroende är viktigt för oss! Vi tar därför ansvar för att skydda din integritet.  

Vi vill genom denna policy, förtydliga hur vi hanterar dina personuppgifter samt informera om dina rättigheter.  

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

National Halmstad Performance Polymers AB arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och ständigt förbättra 
skyddet för de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet.  

Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
och enligt de riktlinjer som gäller inom koncernen. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

National Halmstad Performance Polymers (hädanefter kallat National) är personuppgiftsansvarig enligt 
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling som sker i bolaget. 

National Halmstad Performance Polymers AB ingår i koncernen National Sweden AB.  
Inom koncernen finns även National Högsäter, National Bredaryd och National Gent.  
Vardera bolag är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget. 
Bolagen inom koncernen kan komma att utbyta personuppgifter, i form av namn och kontaktuppgifter, mellan 
sig för att skapa förutsättningar för nya affärsavtal. 

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD MENAS MED BEHANDLING AV DESSA? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel 
på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. 
 
Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, bearbetning, 
registrering, sammanlänkning, spridning och lagring. 

NÄR SKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER? 

När behandlar National dina personuppgifter? 

• När vi ingår affärsavtal med dig som kund eller leverantör. 

• När vi levererar och fakturerar våra produkter till kunder. 

• När du lämnar kontaktuppgifter till oss för fortsatt kontakt, t.ex. under en mässa eller ett besök. 

• Vid besök hos oss (inloggning i säkerhetshänseende – för utrymning till exempel) 

• Vid samarbete mellan de olika bolagen i koncernen. 

• Om du söker en ledig tjänst eller spontant anmäler ditt intresse för anställning hos oss. 
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EXEMPEL 

 
 
I de olika stegen ovan använder vi personuppgifter på följande sätt: 

1. Order inkommer till oss - denna innehåller personuppgifter såsom namn på referensperson och 
kontaktuppgifter. Ett kundnummer skapas för intern referens. 

2. Vi ser efter om beställd vara finns i lager. Med förfrågningen medföljer kundnumret som referens. 

3. Om varan inte finns på lager så startar produktion av den. Under produktionen medföljer kundnumret 
som referens. 

4. För att kunna transportera varan till kunden används personuppgifter såsom referensperson hos 
beställande kund, utöver adressen.  

5. För fakturering kunden används namn på referensperson, kundnummer och ordernummer. Om fakturan 
ska skickas via e-post så används även en e-postadress.  

 
Personuppgifterna kopplade till ovan förlopp sparas i minst 7 år, då Bokföringslagen ställer detta krav.  
Vi sparar också korrespondens gällande affären för eventuella följdfrågor. 

REGISTRERADE UPPGIFTER 

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets 
kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-
postadress till arbetsplatsen. 
 
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan vi komma att ta emot 
information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av 
densamma. 
 
Vi avhåller oss från att registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.  
 
Exempel på undantag från vår huvudregel är att du inför ett besök hos oss meddelar att du är allergiker och 
önskar viss kost – då förutsätter vi att du vill att vi registrerar dessa uppgifter. När besöket är genomfört har 
ändamålet med behandlingen upphört och då raderar National denna uppgift. 

ÄNDAMÅLSENLIG OCH LAGLIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

National behandlar endast personuppgifter då det finns ett ändamål och en laglig grund, ett berättigat intresse. 
I exemplet ovan, gällande allergier, finns det ett s.k. berättigat intresse för behandlingen.  

BEVARANDE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER 

National behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. 
tillhandahålla produkten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m.  

Utöver Dataskyddsförordningen har vi andra lagar att förhålla oss till, såsom bokförings- och 
penningtvättslagen. Detta innebär att vi kan behöva behålla vissa uppgifter längre än vårt kund-
/leverantörsavtal är gällande. 
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INFORMATION OM BEHANDLING 

Du har rätt att få information (ett registerutdrag) om vilka personuppgifter om dig som behandlas av National. 
Vänligen skicka in en skriftlig begäran till oss - enligt kontaktuppgifter nedan - om du önskar utnyttja denna 
rättighet. 
Om du anser att en registrerad personuppgift gällande dig är felaktig åtar sig National att rätta uppgiften 
skyndsamt efter inkommen skriftlig begäran. 

Notera att du kan få ett registerutdrag kostnadsfritt en gång per år.  
(Om du begär flera registerutdrag under kalenderåret kan National ta ut en administrativ avgift för att svara 
upp emot begäran. Dessutom kan National – om vi kan visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, 
t.ex. på grund av deras repetitiva art – vägra att tillmötesgå begäran.  
Det åligger då National att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.) 

SÄKERHET 

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet.  
Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. 

National arbetar kontinuerligt med att förbättra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda 
personuppgifter och övrig information mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. 

KONTAKT 

National Halmstad Performance Polymers 
Krontorpsvägen 14 
302 65 Halmstad 
 
Märk kuvertet med ”Att: Personuppgiftsansvarig” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VD, Tom Rössel 
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Integrity Policy for National Halmstad Performance Polymers AB 
Your trust is important to us! We take responsibility for protecting your privacy. 

We would like to explain how we handle your personal data and inform you of your rights. 

PROCESSING PERSONAL DATA 

National Halmstad Performance Polymers AB continuously works to maintain and improve the protection of 
the personal data we process. 

The processing of personal data is in accordance with the requirements in the General Data Protection 
Regulation (EU 2016/679). 

DATA CONTROLLER 

National Halmstad Performance Polymers AB (hereinafter referred to as National) is the Data Controller under 
the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) for the processing of personal data within the company. 

National Halmstad Performance Polymers AB is part of the group named National Sweden AB. The group also 
includes National Högsäter, National Bredaryd and National Gent. 

 
Each company is the Data Controller responsible for the processing of personal data that takes place within the 
company. The Group's companies may exchange personal data, in the form of names and contact details 
between them, in order to create conditions for new business agreements. 

WHAT IS PERSONAL DATA AND WHAT IS CONSIDERED TO BE PROCESSING OF THIS DATA? 

Personal data is every kind of data that can be linked to a living person, directly or indirectly.  
Examples include the following:  a name, a social security number, a postal address or an e-mail address. 
 
Processing of personal data includes all handling of personal data; to collect, process, register, connect, share, 
erase and archive. 
 

WHEN DO WE PROCESS PERSONAL DATA? 

• When we enter it into a business agreement with you as customer or supplier. 

• When we deliver and invoice our products to customers. 

• When you provide your contact information for further contact, such as during fairs or visits. 

• When visiting us and you register at reception - for security reasons.  

• Through cooperation between the different companies within the Group. 

• If you are looking for employment – we will process the data you have given to us. 
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EXAMPLE 

 
 
In the steps above, we use personal data as follows: 

6. Order is received by us - it contains personal data such as name of the reference person and contact 
details. A customer number is created for internal reference. 

7. We investigate if articles are in stock. In the request, customer number is included as a reference. 

8. If articles are not in stock – production planning will start. During production a customer number is 
included as a reference. 

9. To be able to deliver goods to our customer, personal data such as the name of the contact person is 
used, in addition to the address. 

10. When billing our customer, we use the reference name, customer number and order number. 
If an invoice is sent by e-mail then an e-mail address is also used. 

 
The personal data associated with the process above is saved for at least 7 years, as the Swedish 
“Bokföringslag” (Accounting Act) sets this requirement. We also save correspondence regarding projects in 
case of any additional questions. 

REGISTERED DATA 
When a company representative places an order, the name of the company's contact person, position and 
departmental title, as well as the workplace address, telephone number and e-mail address are registered. 
 
If you visit or communicate with us through our social media accounts, we may receive information about your 
profile and your interactions on the third party platform from its provider. 
 
We do not register sensitive personal data such as racial or ethnic origin, political opinions, religious or 
philosophical beliefs, union membership, health or sexual preference. 
 
Example of an exception to our main rule is if you, prior to a visit to us, inform us that you are allergic and need 
some special diet – in this case we assume you want us to register this data. When your visit is complete the 
reason for having this data has ceased, and therefore National will delete this information. 

APPROPRIATE AND LEGAL PROCESSING OF PERSONAL DATA 
National will only process personal data when there is a legitimate purpose and basis for doing so. In the 
example above concerning allergies, there is a so-called legitimate interest. 

ARCHIVING AND DELETION OF PERSONAL DATA 

National keeps personal data for as long as it is necessary to fulfil our commitment, i.e. to deliver the product, 
to send an invoice or to handle complaints, etc. 

In addition to GDPR, we have other laws to consider, such as the Accounting and Money Laundering Act. This 
means that we may need to keep certain information longer than our customer / supplier agreement is active. 
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INFORMATION ON PROCESSING OF PERSONAL DATA 

You are entitled to obtain information (a registry extract) about what personal data is being held about you, by 
National. Please submit a written request according to the contact details below if you wish to use this right. 
If you consider personal data regarding you to be incorrect, National undertakes to correct this promptly after 
receiving a written request.  

Note that you are entitled to one free registry extract per year. 
If you request multiple extracts during one calendar year, National may charge you an administrative fee to 
respond to requests. In addition, National can - if the request is clearly unfounded or unreasonable, for 
example because of its repetitive nature - refuse to accommodate the request. It is then National's obligation 
to explain why the request is unfounded or unreasonable  

SECURITY 

Disclosing personal data over the Internet always involves a risk. 
No technology system is completely protected from intrusion. 
National continuously works to improve technical and organizational security to protect personal data and 
other information against unauthorized access. 

CONTACT 

National Halmstad Performance Polymers 
Krontorpsvägen 14 
302 65 Halmstad 
 
Mark the envelope ”Att: Personuppgiftsansvarig” 
 
 
 

 
 
 
 
CEO, Tom Rössel 
 
 


