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MEDDELANDE 
Om inhämtade personuppgifter från registrerad 

Bjäre Kraft har den DAGENS DATUM tagit emot personuppgifter från dig som gäller dig.  
Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att få följande information när Bjäre Kraft har 
tagit emot personuppgifter som gäller dig. 

Identitet och kontaktuppgifter 
Bjäre Kraft är personuppgiftsansvarig. Bjäre Kraft:s säte är Kraftgatan 4, Västra Karup 
och kan nås på telefonnummer 0431-449900 och e-mail kundservice@bjarekraft.se 

Bjäre Kraft har utsett dataskyddsföreträdare.  

Ändamål, rättslig grund samt kategorier av 
personuppgifter 
Bjäre Kraft behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal mellan dig och 
Bjäre Kraft. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal. 

Behandlingen är inte baserad på Bjäre Kraft:s eller annans berättigade intressen.  

Bjäre Kraft behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig. Bjäre Kraft behandlar 
endast de personuppgifter som behövs för att avtalet ska kunna fullgöras. Vi behandlar 
därför endast personuppgifter gällande betalningsuppgifter, kontaktuppgifter, 
personnummer och adress. 

Mottagare av uppgifter 
Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Bjäre Kraft och Bjäre Krafts 
samarbetspartners. Bjäre Kraft kommer endast att lämna ut uppgifterna om det krävs 
enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som Bjäre Kraft 
omfattas av. 

Bjäre Kraft kommer att i vissa fall dela personuppgifter med tredje part, detta regleras i 
de allmänna villkoren för respektive tjänst. 

Tid för lagring 
Bjäre Kraft kommer att behandla dina personuppgifter under den tid som krävs för att 
avtalet med dig ska kunna fullgöras vilket innebär att Bjäre Kraft kommer att behandla 
dina personuppgifter under hela denna tid. 
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Dina rättigheter 
Du har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen. 

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som rör dig och som Bjäre Kraft 
behandlar. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag. Rätten innebär att du har 
rätt att få en sammanställning av de personuppgifter som Bjäre Kraft behandlar och som 
avser dig. 

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, bland annat när Bjäre Kraft 
behandlar uppgifterna felaktigt och när rättslig grund saknas. 

Du har rätt att begära begränsning av Bjäre Kraft:s behandling av dina personuppgifter 
samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

För att framhäva dina rättigheter, kontakta vår kundservice på 0431449900 eller använd 
kontaktformulär ifrån vår hemsida https://www.bjarekraft.se/kontakta-oss/ 

 

Rätt att inge klagomål 
Du har rätt att inge klagomål avseende behandling av dina personuppgifter till 
Datainspektionen. 

Bjäre Kraft behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserad beslutsfattande 
eller profilering. 
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