Birger Nöre AB
Marinservice

Allmänna villkor gällande kundansvar.
Detta dokument är per automatik bindande vid beställning av jobb, oavsett val av media
tex. telefon, om kund ej uttryckligen nekar och om så är fallet kommer vi ej att utföra
något jobb.
Det är även kundens ansvar att hålla sig uppdaterad vid förändringar av detta dokument.

Allmänna villkor gällande försäkring vid förvaring av delar
Birger Nöre AB:s verkstad är försäkrad och besiktigad.
Det är kundens ansvar att förvissa sig om att kraven för kundens försäkring är uppfyllda.

Allmänna villkor gällande inköp av reservdelar, materiel
Samtliga inköpta reservdelar är Birger Nöre AB:s egendom tills dess att delarna till fullo
är betalade av kund.

Allmänna villkor gällande fakturering och prissättning.
Det är kundens ansvar att vara uppdaterad och införstådd i prissättningen.
Fakturor som inte bestrids inom 5 dagar efter fakturadatum är gällande.
Villkor enligt räntelagen §6.
Om du inte samtycker med dessa villkor måste kunden skriftligen bestrida villkoren inom
5 dagar från utskickat/registrerat datum.

Allmänna villkor gällande inlämning.
Birger Nöre AB avsäger sig helt ansvar från stöld, skadegörelse eller dylikt,
på båt, motor och trailer i samband med inlämning av dylikt vid arbete hos oss.

GDPR – Avtal
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:
Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Båtuppgifter, Båtmotoruppgifter, Båtplats(er).
Syftet med en sådan behandling är för att kunna:
Kontakta, Fakturera, Beställa reservdelar, Utföra arbete i din båt.
Vi har fått dina uppgifter från:
Dig, Närstående, Förmedlare av jobb, Hitta.se, Eniro.se.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är:
Samtycke: Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte
lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ett godkännande av detta formulär avtal medger
giltighet. Om du har givit oss uppgifter direkt eller indirekt gäller detta avtal tills dess att du bestrider det.
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Dina uppgifter kommer att sparas:
Så länge du är kund hos oss, max 5år om inget annat anges.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med:
0-tid (vårt arbetsorderprogram), Fortnox (vårt faktureringsprogram), Georgsson & Öhrn AB (bokföring),
Skatteverket.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud är:
Birger Nöre, 070-152 90 38.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:
ekonomi@birgernore.se
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