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General Data Protection Regulation - Dataskyddsförordningen 

 

Vi förstår att du troligtvis är trött på alla mail som kommer till dig om GDPR (General Data Protection Regulation)  
och som på svenska heter Dataskyddsförordningen. 

 

Men vi måste också informera! 

Den 25 maj 2018 började GDPR gälla i hela EU.  
GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och kommer göra det lättare för dig att värna om din 
integritet vid databehandling av dina personuppgifter. 
 

Vad är egentligen skillnaden? 

PUL har främst fokuserats på hur data hanteras när ett företag väl har den i sin ägo.  
Med GDPR måste företag kunna redogöra för syftet med insamlingen, vad data kommer att användas till och vilka 
specifika personuppgifter som avses. Det går således inte att ha dolda syften med insamlingen av personuppgifter, 
även vad gäller exempelvis telefonnummer och e-postadresser. 

 

Har du frågor och funderingar kring detta kan du ta kontakt med oss på info@parma.se så hjälper vi dig.  

Det finns också mer information om GDPR på Datainspektionens hemsida  

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 

Samt hos KLARNA: 
https://www.klarna.com/se/dataskydd/?utm_campaign=702852_GDPR_email:_SE_B&utm_medium=email&utm_so
urce=GDPR+-+SE-All_Users&utm_content=Dataskydd 
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Vilka uppgifter och varför Parma samlar in dessa i samband med en order, avtal eller dyl. 

 

Namn & adress: För att kunna skicka beställd vara 

Mobilnummer: För att fraktbolaget ska kunna sms avisera samt att vi ska kunna komma i kontakt med kunden ang.                                                          
ordern om så behövs 

E-post adress: För att kunden ska få en orderbekräftelse samt ett mail med uppgifter ang. leverans.  
Samt att vi ska kunna komma i kontakt med kunden ang. ordern om det behövs. 
Om kunden så önskar även skicka nyhetsbrev 

Personnummer: I de fallen en faktura ställs ut från vårat system Fortnox, för att fakturan ska vara kravbar. 

 

Alla uppgifter som Parma har hålls inom företaget och kommer ALDRIG att ges eller säljas vidare. 

Endast personen uppgifterna handlar om har rätt att få ut ett registerutdrag, ändra eller ta bort uppgifter 

Alla uppgifter sparas hos Fortnox eller webhotellet, EJ LOKALT 

 

Vi använder oss av Google analytics samt andra liknande tjänster för att mäta och följa order, produkter och 
annonser. ALDRIG personer. 


