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Information angående Säkerhetsdatablad
Bäste kund,
vi har under de senaste åren arbetat för att implementera ett nytt system
för Säkerhetsdatablad, vilket är anpassat till REACH och CLP. Under 2018
har vi även införskaffat ett helt nytt affärssystem samt genomfört
anpassningar till GDPR. Detta har medfört att vår distribution av
Säkerhetsdatablad tyvärr inte fungerat väl under senare tid.
Vi har under 2018 arbetat för att få igång vår web-portal på nytt, samt
skapa automatiska utskick av SDB baserat på kunders köp. Nu har vi
färdigställt arbetet, web-portalen för SDB är omgjord och uppstartad på
nytt, och de automatiska utskicken är på gång.
Ifall Ni inte fått information angående automatiska utskick av SDB,
vänligen kontakta er sälj-kontakt eller maila support@candorsweden.com.
Web-portalen är endast avsett som en extra service för våra kunder vad
gäller SDB. Av sekretesskäl kommer vi inte att godkänna konto-ansökningar
från personer som inte finns registrerade som kund hos oss. Om vi anser att
ett konto missbrukar nyttjandet av portalen och/eller att sekretessen hotas
kommer vi utan förvarning att ta bort kontot.
I de fall Ni som kunder anlitar konsult för att hantera SDB och
kemikalieregister måste Ni själva förse anlitad konsult med den information
som krävs. Candor har inte möjlighet att sköta detta. Vår skyldighet är att
förse våra kunder med SDB och enda möjligheten att uppfylla det kravet är
genom att skicka direkt till kund och ingen annan. Självklart är det ok att
direkt vidarebefordra utskick till anlitade konsulter. I web-portalen finns
dessutom en mail-funktion som möjliggör att direkt kunna maila önskat SDB.
Att skapa ett konto på vår web-portal:
Gå in på vår hemsida https://candorsweden.com och gå till Candor Documents,
eller gå direkt till http://documents.candor.se/index.php. Följ därefter
instruktionerna som ges. Ha kundnumret till hands, det finns på t.ex.
orderbekräftelser och fakturor. Vi behöver det för att kunna godkänna er
som kund. E-mail-adressen ska vara knuten till företaget.
Kontaktperson:
Linda Lundman
Kvalitets- och Miljöchef
Mail: support@candorsweden.com
Tel.: 011-217500
Med vänliga hälsningar,

Candor Sweden AB

