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BUVI Scandinavias GDPR Policy i EU 
BUVI Skandinavien är ett svenskt bolag med dotterbolag i Norge.  

Var hanterar BUVI eventuella personuppgifter? 

Crm  

• Fortnox Sverige   
• Lime Easy och Visma Norge  

på Företagsanställdas datorer och via appar i mobilen. Där finns: 

• Företagsnamn 
• Adress 
• Telefon 
• Mail 

Till företagen finns personer kopplade till som vi har affärsrelationer med.  

• Personnamn 
• Företag 
• Telefon 
• Mail 

o Med syfte: Bedriva daglig verksamhet. 

Bokföring Fakturering Norge 

• Visma 
o Med syfte: Bedriva daglig verksamhet. 

Bokföring fakturering Sverige 

• Fortnox 
o Med syfte: Bedriva daglig verksamhet. 

BUVIs serverhantering 

• Vår Server är kopplat enbart till anställda i BUVI samt vår IT partner via ett skyddat 
VPN nätverk. (BUVIs IT partner Jonathan Kemi FikIT AB, har administrativ behörighet 
till servern)   

• Finns kundmappar med offerter, ordererkännanden, bekräftelser, avtal och 
fraktuppgifter 

o Med syfte: Bedriva daglig verksamhet. 

BUVI lagrar kunduppgifter uppgifter upp till 1 år efter avslutad kundrelation. Eller upp till 2 år 
där det kunder med garantitid. Om ingen pågående affärsrelation kvarstår efter 2 år tar BUVI 
bort kundmappar från servern. Alt. Stämmer av med berörd kund om de anser det är relevant 
att finnas hos BUVI med sina uppgifter och historik för ev fortsatt serviceavtal etc. 

• Företagsnamn 
• Adress 
• Telefon 
• Mail 
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Till företagen finns personer kopplade till som vi har affärsrelationer med.  

• Personnamn 
• Företag 
• Telefon 
• Mail 

Epost  

I varje medarbetare på BUVI finns mail lagrat i Office Outlook, webmail på Proisp och 
one.com, mobiler och Ipads. 

Personuppgifter som finns i dessa mail är: 

• Företagsnamn 
• Adress 
• Telefon 
• Mail 

Till företagen finns personer kopplade till som vi har affärsrelationer med.  

• Personnamn 
• Företag 
• Telefon 
• Mail 

BUVI vidarebefordrar inga mailtrådar till icke berörda personer för arten av 
mailkonversationen. Eller kopierar utomstående. 

BUVIs medarbetare använder enbart företagsknuten mail i sina mailkontakter med kunder, 
leverantörer och företagsknutna kontakter.  

Från och med 25 maj lägger BUVI in en rutin att varje år i januari så raderas all mailhistorik 
som är mer än 12 månader gammalt.  

Nyhetsbrev från BUVI Scandinavien 

BUVI använder mailadresser lagrat i Mailchimp. Dessa mailaresser finns där för att de vid 
något tillfälle varit i kontakt med BUVI, VideoRay LLC, är kund eller själv lagt till sig som 
prenumerant. Vid varje nyhetsutskick har alla möjlighet att avprenumerera din mailadress 
genom en länk då den mailadressen då försvinner från den aktuella sändlistan. 

Anställda på BUVI 

Personuppgifter på anställda på BUVI finns på gällande anställningskontrakt på BUVIs 
Server. I mappar där enbart firmatecknare har access till. 

Uppgifter såsom: 

Namn, Adress, mail, telefon, passnummer, anställningsavtal, löner och personnummer. 
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Lön 

Alla löner hanteras och ställs ut av BUVIs utomstående ekonomer.  

Sverige Elin Ohlén, elin@nbyl.se Numbers by Lönnmo AB 
Norge Pontus Hjerpe & Steffen Paulsen, Ekonomernas Hus AS 

På BUVIs hemsidor finns kontaktuppgifter och bilder på medarbetare. Alla har blivit 
tillfrågade och samtyckt till medverkan. 

 

Web och sociala medier. 

På BUVIs hemsidor finns det bilder på samarbetspartners, kunder och anställda. BUVI är 
noga att fråga vid fotografering och ev. film där personer tydligt framträder om det är okej om 
det kommer att synas på våra medier. 

Vid efterfrågan finns även dokument för underskrift vid samtycke av fotografering.  

 

Vill du veta hur du eller ditt företag finns med uppgifter hos BUVI 
kontakta: 

Marie Fleetwood Marknadsansvarig & Business Owner 

Postadress:  Besöksadress: 

BUVI AB   BUVI Scandinavia 
Tvär-Ramsdal   Vattensportenshus 

SE-611 99 Tystberga Gert Fredrikssons väg 3  
SE- 61135 NYKÖPING 

Mail: marie@buvi.se Mail: buvi@buvi.se 

Tel: +47 (0)705 47 47 72 Tel: +46 155 43 04 88 
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