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Företag söker partners i Sverige

Är du intresserad av att komma i 
kontakt med något av dessa 
företag, kontakta oss på 
een@foretagarna.se

Du kan även använda EENMatch 
för att söka efter företag som just 
du är intresserad av.

i samarbete med:

GDPR - vad innebär det för ditt företag?

Österrike

Ett österrikiskt företag som säljer 
produkter direkt till företag och 
deras anställda letar efter traditio-
nella svenska mat- och dryckesva-
ror för att kunna distribuera till sina 
slutkunder.

Referens: BRAT20170907001

Polen

Ett polskt företag inom bygg och 
inredning letar efter innovativa och 
ekologiska produkter till väggar, 
för användning både inomhus och 
utomhus. Företaget erbjuder sig att 
agera som distributör eller agent 
på den polska marknaden.

Referens: BRPL20161220001

Storbritannien

Ett företag som producerar hud-
vårdsprodukter söker efter pro-
ducenter som kan bistå dem med 
förpackningar till produkterna. 
Förpackningarna ska vara i glas 
och vara olika typer av flaskor och 
burkar.

Referens: BRUK20170816002

För att hålla dig uppdaterad kring finansieringsmöjligheter, kurser, seminarier, events och företagsspecifika 
lagar, regler och direktiv, följ oss på FACEBOOK och TWITTER! Dessa uppdateras  flera gånger i veckan. 

Mässor, ett axplock
13 december 2017
AgriFoodTech
Hertogenbosch, Nederländerna

7 januari 2018
CES 2018
Las Vegas, USA

7 februari 2018
Biogaz Europe 2018
Nantes, Frankrike

Har du någonsin undrat var all information du delar online hamnar? Vem som har tillgång till din personliga 
data, din surfhistorik eller dina online-vanor? I en än mer digital värld där dessa data har ett högt ekonomiskt 
värde, hur gör jag som företagare för att skydda mina kunders data? 

EU har skrivit om reglerna om datahantering med ”GDPR”, som står för General Data Protection Regulation (eller 
Allmänna Dataskyddsförordningen på svenska), och som träder i kraft 25 maj 2018. Vad innebär detta? 
För företag innebär det nya krav på hur de hanterar, använder och skyddar deras kunders data, och tillämpas 
för alla som har att göra med hantering av personlig data när det gäller försäljning av varor och tjänster till 
EU-medborgare, även om deras bolag eller organisation är etablerat utanför EU. 

De huvudsakliga kraven är: 

Aktivt samtycke: kunderna måste aktivt och otvivelaktigt samtycka till att företaget använder deras data. En 
förkryssad ruta räcker inte, du måste skriva klart och tydligt vad du tänker göra med informationen de lämnar, 
och det ska vara lika lätt för kunden att ångra samtycket som det var att ge det. 

Insyn i datahanteringen: personer har rätt att veta exakt vilken information företaget lagrar, och varför/hur den 
kommer att användas. Du skall alltså kunna svara om kunden frågar! De har även rätt att be om att all informa-
tion tas bort. 

Privacy by design: Om du skapar en webbsida måste den ha en lämplig infrastruktur och lösningar inbyggt för 
att skydda informationen. 

Säker datahantering: i stora drag måste du fundera på vad du lagrar, om det finns skäl för det, om du får lagra 
det, hur länge, och om det finns en säkerhetsrisk. Detta kan innebära stora förändringar, både tekniska (t.ex. 
kryptering) och organisatoriska (nämn en ansvarig person).

Vad riskerar mitt företag? Böter på upp till 20 miljoner Euro eller 4% av omsättningen. 

Förväntad inverkan är huvudsakligen en begränsning av företagens användning av personlig data. Dataskydds-
reglerna skall även säkra konsumentens rättigheter och stärka förtroendet i den digitala ekonomin.

Events
Global marknad och export, 14 dec

Återigen finns det möjlighet att 
delta i vår endagskurs för dig som 
vill expandera internationellt, men 
är osäker på hur man bör gå till-
väga. Dagen består av en mix av 
teori och praktiska workshops för 
att kickstarta dina internationalise-
ringstankar. 

Kursen i sig är kostnadsfri, men det 
tillkommer en kostnad på 280 kr för 
förtäring.

För anmälan eller frågor:
viktor.bertfelt@foretagarna.se

Stockholm Open Space, 27 nov

Ta chansen och träffa andra egen-
företagare och dela och diskutera 
era erfarenheter och situation. 
Stockholm Open Space är ett 
forum där du får träffa likasinnade 
och samtidigt lära av andras miss-
lyckanden och framgångar. Den 27 
november är följande ämnen på 
schemat: import/export, affärsju-
ridik, digital marknadsföring och 
styrelsearbete.

Anmälan sker senast 20 november 
till:
Linda Aunan Edvall 

Nyköping
Sedan början på september finns vi 
på plats på nyrenoverade Elverket 
på Västra kvarngatan 62 i Nyköping. 
Vi kommer att befinna oss där en 
dag i veckan och finns tillgängliga 
för möten. Är du ett Sörmlands-
baserat företag med drömmar om 
internationell expansion? Tveka 
inte, kontakta oss med en gång för 
att boka ett möte. 

Du kan även tipsa dina vänner om 
att vi finns. 

Vi ser fram emot att träffa er alla!
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