
 

 
 

PUL blir GDPR    Falköping 2018 05 16 

 
Den 25 maj 2018 ersätts den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) med den nya 
dataskyddsförordningen GDPR, som är den engelska förkortningen för Global Data 
Protection Regulation. Denna nya förordning innehåller en del förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser.  
 
De registrerades rättigheter förstärks och man ser inte längre att företag äger någons 
personuppgifter utan bara lånar dem.  
 
Rollerna personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvarig ringas in tydligare och ett avtal 
mellan dessa parter ska skrivas för att tydliggöra behandlingen av personuppgifter. 
 
Det är av största vikt att den nya förordningen tas på allvar, vilket betonas av det faktum att 
enskilda företag kan åläggas böter för brott mot GDPR. Bötessumman kan uppgå till 4% av ditt 
företags omsättning eller max EUR 20 miljoner. 
 
Läs gärna mer om GDPR på datainspektionens hemsida: 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 
 
Information till samtliga kunder till Partnerlogistik Sverige AB 556808-2480. 
Vi vill på detta sätt informera Er om vilket ansvar vi har och hur vi hanterar era personuppgifter i 
vår roll som personuppgiftsbiträde. Som kund innehar ni rollen som personuppgiftsansvarig. 
Denna information kommer att inkluderas i vårt avtal med er.  
 
Vi gör vårt yttersta för att tillse en korrekt och pålitlig behandling av era personuppgifter, vilken 
vi beskriver nedan. Genom att ta del av denna information som visar vår hantering och vårt 
ansvarsområde, anser vi att ni har fått den information som behövs för att kunna samtycka till 
vår hantering och våra rutiner som personuppgiftsbiträde. Om ni har andra önskemål, frågor 
eller synpunkter kring vår hantering av era personuppgifter, är ni välkomna att kontakta mig.  
 
Om ni inte har återkommit innan den 25 maj när det nya förordandet träder i kraft, 
kompletterar vi nedanstående information som en bilaga till vårt existerande avtal med er. 
  
Med vänlig hälsning 
 
Billy Lundgren 
VD Partnerlogistik Sverige AB  
Telefon 0515-69 46 41, 0731-81 81 42 



 
 

Avtalsbilaga avseende Personuppgiftsbiträde  
 

 
Behandling av personuppgifter som hanteras för kunds räkning, sker i enlighet med 
dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Behandling av personuppgifter är nödvändig för att 
fullfölja avtal mellan Partnerlogistik Sverige AB och deras kunder.  
 
Följande text beskriver hur Partnerlogistik Sverige AB utför sin roll som personuppgiftsbiträde. 
Personuppgiftsbiträde i texten är Partnerlogistik Sverige AB, 556808-2480, Österängsgatan 6, 
521 34 Falköping, nedan kallad PL. 
 
Hantering av personuppgifter: 

• PL behandlar enbart personuppgifter från vår kunds egna beställningssystem eller via 
epost, och då är det uppgifter som namn, postadresser, e-postadresser, telefonnummer, 
personnummer samt uppgifter om försändelsers innehåll. 

 

• PL tillser att personer som har behörighet att behandla personuppgifter hos Partnerlogistik 
Sverige AB har åtagit sig att iaktta tystnadsplikt. 

 

• PL vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa 
en lämplig säkerhetsnivå.  

 

• PL använder uppgifter som kommer oss tillhanda via våra kunder. Kunduppgifter används 
enbart för att kunna utföra våra åtaganden åt våra kunder såsom adressering, spårning 
samt fullfölja försändelser och uppdrag. Uppgifterna kommer inte användas till något 
annat ändamål.  

 

• PL lagrar utskrifter såsom plocksedlar, orderpapper etc. Dessa förstörs enligt gängse 
rutiner efter 3 månader. E-post kan finnas i vår e-postserver. I egna beställningssystem för 
specifika kunder finns orderhistorik samt adressregister. 

  

• Efter anmodan från kunden skall PL så snabbt som möjligt ta bort uppgifter från egna 
system och arkiv om detta önskas.  

 
Genom upprättande av denna bilaga, godkänner kunden även att Partnerlogistik Sverige AB 
tillåts att behandla och vidarebefordra data utan vidare ansvar till bolag som behöver det för 
att fullfölja transporter och leveranser i enlighet med existerande avtal.  Exempel på bolag 
som då inträder i rollen som personuppgiftsbiträde är Unifaun och transportbolag såsom 
PostNord, DHL, Schenker och UPS. 
 


