Information till våra kunder om insamling av personuppgifter
Inledning:
Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som företag är vi då skyldiga att informera
våra kunder om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg
med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag!

Uppgifter som registreras:
De uppgifter vi samlar in är namn, personnr, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall
kontonummer när vi ska göra en utbetalning till dig
i lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser.
Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.,

Rättslig grund:
Enligt bokföringslagen samlar vi in uppgifterna om alla våra kunder i syfte att kunna fakturera dig för utfört arbete. Vi
kan också komma att skicka information rörande din affär som du har gjort hos oss.
Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om din ekonomiska
situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig, för behörighetskontroll av körkort och för att
göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till vikten av säker
identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut fordon i samband med provkörning.

Mottagare av uppgifter:
Vi kan komma att lämna ut ditt personnummer och ekonomisk information till kreditföretag för kreditupplysning,
försäkringsbolag, myndigheter för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till information t.ex. för registrering
av fordon i vägtrafikregistret. Våra samarbetspartner är skyldiga att iaktta sekretess

Överföring av uppgifter till tredje land:
Ingen data sparas eller överförs av oss till tredje land (dvs ett land utanför EU/EES).

Lagringstid:
Vi behandlar även dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning,
myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i
den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.
Personuppgifterna sparas bara av oss så länge bokföringslagen kräver detta (7 år), därefter raderas dessa

Automatiserat beslutsfattande:
Vi tillämpar inte något automatiserat förfarande avseende personuppgifter.

Dina rättigheter:
Du har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig, helt kostnadsfritt.
Du har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa.
Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är:

Hedtuvens AB

Kontaktperson:

Ulrika Tuvegård
Tel: 0470-72 40 80

e-post: info@hedtuvensbil.se

