2015-12-02

Leveransstandard
För att följa de lagar och riktlinjer som Arbetsmiljöverket ålagt oss och för att reducera riskerna, så
inför vi från och med 2015-12-02 en ny leveransstandard.

1. Leverans sker innanför dörr enligt överenskommelse
med kund. Vår chaufför plockar inte upp godset i
hyllor etc.
2. För att genomföra punkt 1 måste det vara god
framkomlighet utan tydliga hinder ex. höga trösklar,
trappsteg, trånga vinklade korridorer osv.
3. Bära i trappor; Enstaka artiklar som överstiger 20kg
får bäras max tre (3) trappsteg under förutsättning
att trappen är halkfri och utrustad med ledstång.
Spiraltrappor får inte användas. (Denna punkt kan
komma att förändras).
4. Hygienzoner får inte beträdas.

Om punkt 2-4 hindrar oss från att utföra punkt 1 så skall vi i samförstånd med kunden komma
fram till en lösning.




Våra säljare får inte besluta om ändrad leveransstandard för enskilda kunder.
Vid leveranser med frakt- eller transportbolag gäller deras leveransstandard.

Ny leveransstandard fastställd och godkänd av

__________________________________
Anders Jakobsson

2018-05-29
Bageriprodukter AB:s Integritetspolicy
Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?
Bageriprodukter AB ansvarar för insamling och hantering av personuppgifter. Vi kommer att
behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp
och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi registrerar inga fler personuppgifter än vad
som anses nödvändigt för detta.
De personuppgifter som vi registrerar är ditt fullständiga namn, telefonnummer och e-postadress. I
de fall ditt företag är en enskild firma så behandlas ditt organisationsnummer och din leveransadress
också som en personuppgift.
Uppgifterna används för identifikation, kontakt via telefon och utskick per post & e-post.
Personuppgifterna kan även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex.
kreditupplysningsregister.
Som kund har du rätt att begära ut, ändra och/eller makulera de personuppgifter som finns
registrerade hos oss. Detta kan dock medföra att leveranser till din verksamhet uteblir om
nödvändiga uppgifter saknas.
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har tekniska och organisatoriska åtgärder
implementerats. Vederbörliga brandväggar och antivirusprogram finns för att skydda och förhindra
obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till det system där personuppgifterna lagras är begränsad och
kräver både behörighet och lösenord.
Uppgifterna i vårt register lämnas aldrig ut till 3:e part.

