
Integritetspolicy Ray Metallfabrik AB 

 

Personuppgiftsansvarig 

Ray Metallfabrik AB, org.nr 556080-1465, Lagmanshagavägen 1, 514 55 Ljungsarp, Sverige är i 

enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, personuppgiftsansvarig för personuppgifter som 

finns registrerade och behandlas i företaget.  

 

Din integritet i fokus 

Ray Metallfabrik AB vidtar alla nödvändiga åtgärder för att värna om våra kunders, leverantörers och 

samarbetspartners integritet, och att alla personuppgifter som vi är ansvariga för behandlas på ett 

lagligt och korrekt sätt. 

 

Våra ändamål med att registrera och hantera personuppgifter 

- Fullgörelse och administration av avtal med kunder, leverantörer och samarbetspartners. 

- Marknadsföring och support av våra produkter och tjänster. 

- Produkt- och tjänsteutveckling. 

- Administrera anställningsförhållanden och hantera jobbansökningar. 

 

Personuppgifter som vi registrerar och i vissa fall behandlar: 

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar i dina kontakter med oss i egenskap av kund, leverantör 

eller samarbetspartner – eller om du har kontakt med oss i samband med support-, kundtjänst- eller 

marknadsföringsaktiviteter som rör vår verksamhet.  

Detta är alltså information som frivilligt eller efter samtycke lämnats till oss via telefon, mail, fax, 

post, personligt besök, mässor och events och information samt sänds till oss via 

webformuläret/besök på websidorna www.simons.se eller www.ray.se eller via återförsäljarlogin på 

www.simons.se. 

 

Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter som du inte frivilligt eller efter samtycke själv ger till 

oss, förutom när vi i vissa fall hämtar in uppgifter från kreditupplysningsföretag, får personuppgifter 

från myndigheter eller andra institutioner för att kunna fullgöra våra lagliga förpliktelser, eller får i 

uppdrag från någon av våra kunder att göra så kallad drop-ship av paket då vi ibland får 

personuppgifter av vår kund för att kunna leverera produkter till den av kunden angivna 

leveransadressen.  

 

Utlämnande och tillgång till dina personuppgifter 

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, och förmedlar normalt inte 

vidare personuppgifter utan ditt medgivande med undantag för då det behövs för att uppfylla 

åtagande enligt avtal, som när vi anlitar transportföretag för att utföra leveranser åt oss. I vissa fall 

tar vi upplysning hos kreditupplysningstjänsteföretag innan vi levererar en produkt.  

Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till 

diverse myndigheter. 

 

http://www.simons.se/
http://www.ray.se/
http://www.simons.se/


Vi använder oss även av olika leverantörer som tillhandahåller ekonomi- HR- IT-drifts- samt 

affärssystemtjänster för vår verksamhets räkning. Dessa leverantörer kan få tillgång till dina 

personuppgifter i samband med utförande av diverse drift- och supporttjänster, men i dessa fall har 

personbiträdesuppgiftsavtal upprättats mellan oss och leverantören för att trygga en säker hantering 

av dina personuppgifter.  

 

 

Lagring och lagringstid 

Ray Metallfabrik AB strävar efter att dina uppgifter ska hanteras/lagras inom EU/EES. I de fall dina 

uppgifter riskerar att hanteras utanför EU säkerställer vi att det finns avtal upprättade som 

säkerställer att skyddsnivå och behandling av dina uppgifter är lika säker som den vi har i Europa. 

Viss personlig information vi får i samband med våra kontakter med dig raderar vi direkt, annars 

sparas personuppgifterna olika lång tid beroende på vad lagen säger eller vad uppgifterna ska 

användas till (berättigat intresse).  

 

 

Cookies och sociala media 

Vi använder oss av cookies på www.simons.se och www.ray.se Detta gör vi för att förbättra din 

upplevelse när du besöker hemsidorna och ge dig tillgång till viss funktionalitet, som att varukorgen 

fungerar om du loggar in som återförsäljare på www.simons.se 

Om du inte godkänner att vi använder cookies på våra hemsidor, bör du ändra din webbläsares 

inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan när som helst välja att ta bort cookie-filer som har 

placerats hos dig.  

Du kan följa Simons Sportsystem (varumärke registrerat av Ray Metallfabrik AB), via Facebook.  

På Simons Sportsystems Facebooksida ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Ray 

Metallfabrik AB publicerar eller kan påverka publiceringen av. 

 

 

Dina rättigheter – information kring och rättelse och radering av personuppgift 

Du som har personuppgifter registrerade hos Ray Metallfabrik AB, har rätt att begära att få ut vilka 

uppgifter som finns registrerade om dig, samt hur vi behandlar dem. Du har också rätt att få dina 

personuppgifter rättade i den utsträckning det är tekniskt möjligt för oss att tillmötesgå din begäran. 

I vissa fall har du även rätt att få uppgifterna raderade, om vi som företag inte måste spara vissa 

uppgifter på grund av befintlig lag (exempelvis bokföringslagen) eller på annat sätt kan hävda att vi 

har ett berättigat intresse att spara dina personuppgifter. Som jobbansökande har du alltid rätt att 

begära att vi raderar din ansökan efter det att vi tillsatt aktuell tjänst och överklagningstiden gått ut.  

 

Begäran görs skriftligt och ska innehålla e-mailadress om din kontakt med oss skett via e-mail eller 

webformulär. Du skickar din skriftliga begäran till adressen eller e-mailadressen som du finner under 

rubriken Kontakt nedan.  

 

Ändringar i vår integritetspolicy 

 

Villkoren i denna integritetspolicyn kan komma att ändras. Den senaste versionen av 

integritetspolicyn finns tillgänglig på www.simons.se och www.ray.se.  

http://www.simons.se/
http://www.ray.se/
http://www.simons.se/
http://www.simons.se/
http://www.ray.se/


Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke ger vi 

dig alltid möjlighet att återigen ge ditt samtycke.  

 

 

Rätt att klaga hos tillsynsmyndighet 

 

Om du anser att Ray Metallfabrik AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt så kan du ta 

kontakt med oss (se adresser nedan). Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen 

(www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndigheten i Sverige, eller till motsvarande 

tillsynsmyndighet i annat land inom EU/EES. 

 

Kontakt 

Ray Metallfabrik AB 

Lagmanshagavägen 1 

514 55 Ljungsarp 

Sverige 

Mailkontakt: mail@ray.se 
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