Kontoansökan
Företag

Org.nr

Fakturaadress
Gatuadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Fakƚura via E-post

Leveransadress för gods/paket
Gatuadress

Leveransadress för brev
Gatuadress

Samma som fakturaadress

Samma som leveransĂĚƌĞƐƐ gods/paket
Postnummer
Ort

Telefon

Fax

E-post

Hemsida

Verksamhet

Övrig info

Kontaktperson

E-post

Telefon, direkt

Mobil

Annan adress:

Villkor:
Generellt 30 dagar netto i betalningsvillkor, vid sen betalning deb ränta med 24% med betalningstid om 10 dagar netto, påminnelseavgifter tillkommer.
Alla varor säljs med återtaganderätt och förblir A-C s egendom tills dess att full likvid betalats. För fullständiga hyresvillkor se www.anti-corrosion.com
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Ovanstående uppgifter bekräftas
Underskrift ﬁrmatecknare

Datum

Namnförtydligande

>ĞŐͬ/ĚͲŬŽůů

Ifylles av Anti-Corrosion efter kreditprövning
Ansökan beviljas datum/signatur

Kundnummer

Övrigt

Kundkategori

Distrikt

Meddelat kund via
Säljare

Ansökan avslås datum sign

Orsak

Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75 SUNDBYBERG
556225-1792

Fax

Tele

Mail

Registrerat och meddelat kund
Tel +46(0)86290700
Fax +46(0)8287971
info@anti-corrosion.com
www.anti-corrosion.com

Bankgiro 576-5276
Nordea
Swift: NDEASESS
IBAN SE71 9500 0099 6034 0358 7599

Sms

Dataskyddsförordningen
(GDPR)
är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter
Information om hur vi lagrar uppgifterna som kan beröras av GDPR.
Kund- och leverantörsregistren innehåller:
Företagsnamn.
Företagets organisations- eller personnummer.
Adresser, telefon, faxnummer, mejladress samt web-adress.
Kontaktpersoner.
Kreditupplysningar.
Leverantörerna betalningsinformation.
Inköps- och försäljningsstatistik.
Dokument knutna till vår relation såsom offerter, mejl och övrig korrespondens.
Vi sparar materialet lika länge som bokföringslagens arkiveringstid föreskriver.
Merparten av materialet är digital och vi använder oss av inloggningsskyddade program
med olika behörighetsgrupper för undvikande att någon obehöriga ska få åtkomst till
uppgifterna.
För de material som inte är digitala förvaras de i utrymmen där endast betrodd personal
har tillgång.
Samtliga material förvaras i låsta och larmade lokaler.
Våra dataservrar finns i ett särskilt serverrum. Driften av dessa, backuper, säkerhet mm
sköts av ett kontrakterat konsultföretag för att minimera riskaspekterna.
Driften av administrationsprogrammet med underhåll och uppdateringar hanteras av ett
kontrakterat konsultföretag.
Kontakta oss för att få veta vad som finns registrerat om dig och för att begära rättelse.
Ansvarig på företaget är Adm.chef Lena Åkesson

Anti-Corrosion Sverige AB

Tel +46(0)86290700

Bankgiro 576-5276

Järnvägsgatan 11

Fax +46(0)8287971

Nordea

172 75 SUNDBYBERG

info@anti-corrosion.com

Swift: NDEASESS

556225-1792

www.anti-corrosion.com

IBAN SE7195000099603403587599

