Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft!
Kära samarbetspartner,
Enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, ska vi informera om vilka uppgifter om er v erksamhet som vi lagrar och använder för
kommersiella ändamål. Detta gäller endast företagsuppgifter såsom adresser, telefonnummer, kontaktpersoner, produktspecifika uppgifter samt information som krävs för att bedriva
vår verksamhet (exempelvis erbjudanden, leveransaviseringar och fakturor).
Obeservera att vi enbart samlar in och behandlar dessa uppgifter för att kunna upprätthålla vår affärsrelation med er verksamhet. Personuppgifter lämnas endast ut till tredje part i
enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen och enligt gällande lagstiftning. Vi lämnar endast ut information till tredje part om det krävs för att uppfylla våra avtal (se Artikel 6,
punkt 1 B i GDPR) eller för att säkerställa vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet (enligt Artikel 6, punkt 1 F i GDPR).
Om vi använder underleverantörer för att leverera våra produkter vidtar vi de lagstadgade, tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda

personuppgifter enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Vänligen observera att vi även fortsättningsvis lagrar uppgifter, v ilka beskrivs ovan, som behövs för att bedriva vår
verksamhet.
Om ni redan får marknadsföringsmaterial från oss såsom nyhetsbrev, vill vi gärna fortsätta att informera er om produktnyheter och intressanta erbjudanden . Om ni inte vill ha
information från BITO, ber vi er att skicka ett mail till info@bito.se med ämnestexten ”Avsluta”. Då avregistreras ni från kommande nyhetsutskick.
Om du inte är rätt mottagare, vänligen vidarebefordra denna information till lämplig person i ditt företag.

Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

The new General Data Protection Regulation (GDPR) is due to take effect!
Dear business partner,
The Data Protection Regulation, which will come into force on 25 May 2018, requires us to inform you that data about your company will be retained and processed by us. This only
concerns company data, such as addresses, telephone numbers, contact persons, tax numbers, product specific data as well as d ata required to carry out business (offers, delivery
notes, invoices etc.).
We would like to assure you that we collect and process these data for the sole purpose of the conducting our business with y ou. Your personal data will only be shared with third
parties in accordance with this Privacy Notice and to the extent permitted by applicable law. We are entitled to disclose sai d customer data to a third party only for contractual
purposes pursuant to section 6, sub-section 1 part b of the General Data Protection Regulation (EU) or for safeguarding our legi timate interest in running our business efficiently as
set out in section 6, sub-section 1 part f of the General Data Protection Regulation (EU).
If we use subcontractors to provide our services, we will take appropriate legal precautions as well as appropriate technical and organizational measures to protect your personal
data in accordance with applicable law. Please note that we will continue to store business data provided by you in the futur e to the extent described above and as necessary for

conducting our business.
If you already receive our marketing material e.g. newsletter, we will gladly continue to send it to you and inform you about product innovations and attractive offers. If you do not
wish to receive any information from BITO, please send an e-mail to info@bito.se adding ‘Unsubscribe’ in the subject field and we will no longer contact you.
Please forward this information to whom it may concern within your organization if not you.
We thank you for the confidence you have placed in us and look forward to continue working with you!

