ALLMÄNNA LEVERANS- OCH FÖRSÄLJNINGSBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRONIK
Samtliga leveranser av uttjänt elektronik (”Utrustning”) från kund (”Leverantören”) till Stena Recycling AB:s (”Mottagaren”), gemensamt benämnda
”Parterna”, omfattas av följande försäljnings/leveransvillkor.
Med ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” avses vid var tid tillämplig svensk
eller EU-gemensam reglering rörande behandling av personuppgifter,
särskilt personuppgiftslagen (1998:204) och förordningen (EU) 2016/679
av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR) som ska tillämpas från
och med den 25 maj 2018 och ersätta den svenska personuppgiftslagen
samt lokal anpassning och reglering avseende dataskydd.
1. UTRUSTNINGEN
1.1 Utrustningen tas emot i form av hela produkter, såsom t.ex. kontorsoch hemelektronik (”Omhändertagandet”). Med detta avses ej enskilda
komponenter, utan någon gång fungerande apparater.
1.2 Radioaktiva delar eller komponenter såväl som radioaktiv Utrusning
(t.ex. brandvarnare och rökdetektorer) får ej sändas till Mottagaren.
Utrusning som av misstag skickas till Mottageraren, sänds tillbaka och
kostnad för Omhändertagandet och transport debiteras Leverantören.
1.3 Utrustningen får ej vara förorenad med miljöfarliga eller hälsovådliga
ämnen eller material som ej kan hänföras till Utrustningens ursprungliga
skick.
2. LEVERANS OCH DEBITERING
2.1 Utrustningen övergår i Mottagarens ägo när Mottagaren tagit emot
eller hämtat Utrustningen.
2.2 Vid leverans av övrig avvikande Utrustning eller komponenter i
Utrustningen debiteras enligt gällande prislista.
2.3 Mottagaren klassar Utrustningen i respektive priskategori i samband
med att den levereras till Mottagarens lokaler. Sker omklassningen
meddelas detta Leverantören per e-mail alternativt per telefon.
2.4 Utrusningen levereras till Mottagaren i burar.
2.5 För att minimera transportbehovet skall Leverantören fylla burarna på
sådant sätt att hela burens volym tas tillvara. Detta görs lämpligast genom
att all Utrustning packas för hand samt att alla hålrum tas tillvara i största
möjliga mån.
2.6 Burar som ej inkommit till Mottagaren efter t.ex. avslutat uppdrag
debiteras Leverantören med 1700 sek/styck för hög bur, 2200 sek/styck
för stor bur, 2900 sek/styck för hjulbur och 1500 sek/styck för kärl i på hjul.
2.7 Burhyra debiteras i sek/månad enligt sparat prislista.
2.8 Mottagaren fakturerar alternativt självfakturerar när leverans skett till
Mottagarens lokaler.
2.9 Alla priser lämnade av Mottagaren justeras en gång per månad beroende
på hur världsmarknadspriserna på järn och metaller samt valutor förändras.
3. OMHÄNDERTAGANDE
3.1 Omhändertagandet sker på bästa möjliga sätt för miljön enligt
Mottagarens väl dokumenterade process.
3.2 Mottagaren tillämpar avfallshierarkin och väljer lämplig metod för
Omhändertagandet av Utrustningen.
4. ANSVARSBEGRÄNSNING
4.1 Mottagaren lämnar inga garantier och gör inga åtaganden, inklusive
(men inte begränsat till) garantier eller utfästelser avseende tjänsten utöver
vad som uttryckligen framgår av dessa försäljnings-/leveransvillkor.
4.2 Mottagaren ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot
Leverantören för några indirekta förluster eller skador som uppkommer
med anledning av någon handling eller underlåtenhet som hänför sig till
utformning eller leverans av tjänsten eller någon annan förpliktelse i
enlighet med dessa försäljnings-/leveransvillkor.
4.3 Mottagaren totala ansvar i förhållande till ett krav från Leverantören
ska i alla avseenden vara begränsat till den kontraktskostnader som
Leverantören erlagt under de senaste tolv månaderna.
4.4 Ansvarsbegränsningarna enligt ovan gäller inte för det fall Mottagaren
orsakat Leverantören skada genom grovt vårdslöst eller uppsåtligt
agerande.
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5. ÅTERBRUK
5.1 I den mån Omhändertagandet innebär att Mottagaren åtagit sig att på
uppdrag av Leverantören återvinna Utrustningen för återbruk, och därmed
kan komma innefattar behandling av personuppgifter, gäller följande.
5.2 När Utrustning innehållande personuppgifter levereras till Mottagaren
kommer Mottagagaren behandla personuppgifter för Leverantörens räkning,
vilket enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning innebär att Mottagaren är
personuppgiftsbiträde. Leverantören är därmed personuppgiftsansvarig
i förhållande till de personuppgifter som överförs till Mottagarens i inom
ramen för Omhändertaget.
5.3 För Leverantörens räkning ska Mottagarens behandla personuppgifter
i syfte att radera dem från Utrustningen för återanvändning. Mottagarens
behandling omfattar därmed radering av personuppgifter.
5.4 Mottagaren åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med Til�lämplig Dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som definierats
av den personuppgiftsansvarige. Mottagaren kommer endast att behandla
personuppgifter under den tid då Mottagaren utför Omhändertagandet för
Leverantörens räkning.
5.5 Leverantören åtar sig:
a) att informera om den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen
för Mottagarens Omhändertagande av Utrustning samt på lämpligt sätt
uppmana till radering av personuppgifter innan Utrustning lämnas för återvinning till Leverantören;
b) att säkerställa att Leverantören har laglig grund för behandlingen av
personuppgifter;
c) att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Mottagaren (personuppgiftsbiträde); samt
d) att i övrigt säkerställa att behandlingen är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.
6. DESTRUKTION
6.1 I den mån Omhändertagandet innebär att Mottagaren åtar sig att
destruera Utrustningen på uppdrag av Leverantören gäller följande.
6.2 Omhändertagande som innebär destruering av Utrustningen som
utförs på uppdrag av Leverantören innebär som utgångspunkt inte någon
behandling av personuppgifter i Tillämplig Dataskyddslagstiftnings mening.
6.3 För det fall sådan hantering trots allt skulle anses utgöra personuppgiftbehandling enligt Tillämplig Dataskyddslagstiftning är det Leverantörens
ansvar i egenskap av personuppgiftsansvarig:
a) att informera de registrerade om Mottagarens hantering inom ramen för
Omhändertagande av Utrustning;
b) att säkerställa att Leverantören har laglig grund för behandlingen av
personuppgifter;
c) att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Mottagaren; samt
d) att i övrigt säkerställa att behandlingen är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.
7. ANSVAR VID DESTRUKTION
7.1 Mottagaren ansvarar för att magnetmedia, från Utrustningen sänd från
återvinning förstörs mekaniskt under betryggande former för den senaste
användaren.
Dessa Försäljnings- och Leveransvillkor gäller från och med den 25 maj
2018.

