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Register över personuppgifter 

Företag 
Gorenje Group Nordic 
Sydvestvej 15, 3  
DK-2600 Glostrup 

Personuppgifter Registrering av produkt 

Personuppgiftsansvarig Julie Steiner jst@gorenjegroup.com 

Relevant 
dataskyddsmyndighet 

Datainspektionen 
Box 8114 
104 20 Stockholm 
Telefon: 08-657 61 00 
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Fax: 08-652 86 52 

Syfte för datahantering 

Information från kundservice, i tillfälle då det är nödvändigt att informera 
om produktfel. Produktinformation i händelse av ett serviceärende. 
Personuppgifter: Förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, 
telefonnummer, e-postadress 
Produkt- och köpinformation: Butikskedja, serienummer, art. Nummer, 
fakturanummer, inköpsdatum 

Grund för 
databehandling 

Behandling är baserad på personligt samtycke   

Källa för personuppgifter Personuppgifter tillhandahålls datasubjekt. 

Automatiskt 
beslutsfattande 

 
Inget automatiskt beslutsfattande görs.    

Kategorier av 
personuppgifter 

Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress 

Speciella kategorier av 
insamlade 
1personuppgifter 

 
Nej 

Personer med åtkomst 
till uppgifterna 

Gorenje Group Nordic A / S teknisksupport / kundservice / 
servicepartners: https://se.asko.com/hitta-servicecenter . 
AV-Studios redaktörer - kontraktsanställda 

Dataöverföring till 3:e 
land 

Ingen överföring av data till tredjeländer. Personuppgifter används inom 
EU. 

Lagring Data lagras i 10 år.  

Allmän beskrivning av 
teknisk säkerhet 

Åtkomst till personuppgifter skyddas med lösenord samt ytterligare 
tillstånd som endast ges till kampanjledare. 

Allmän beskrivning av 
företagssäkerhet 

Systemet som behandlar personuppgifter är fysiskt begränsat utan 
åtkomst. Åtkomst till data skyddas med användarnamn och lösenord. 
Åtkomst till webbplatsen är https. Administration ges till interna 
anställda, administration hanteras av både anställda och externa 
partners. 

 

 

 
1Personuppgifter som avslöjar etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk trostillhörighet, 
facktillhörighet samt behandling av genetiska data, biometriska data i syftet att identifiera en enskild fysisk person, 
uppgifter över en fysisk persons hälsotillstånd, sexliv eller sexuella läggning. 

https://se.asko.com/hitta-servicecenter
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Registrerades rättigheter 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till åtkomst 

Baserat på registrerads begäran via e-post till gdpr@asko.com 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till korrigering 

Baserat på registrerads begäran via företagets webbplats. 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till radering 

Baserat på registrerads begäran via e-post till gdpr@asko.com 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till begränsning av 
behandling 

Baserat på registrerads begäran via e-post till gdpr@asko.com 

Registrerades rättigheter 
– Meddelanden om 
korrigering eller radering 
av personuppgifter eller 
begränsning av 
behandling 

Baserat på registrerads begäran via företagets webbplats. 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till dataöverföring 

Baserat på registrerads begäran via e-post till gdpr@asko.com 

Registrerades rättigheter 
– Rätt till att neka 
automatiskt enskilt 
beslutsfattande 

Automatiskt beslutsfattande är inte tillämpligt för denna insamling av 
personuppgifter. 

 

 


