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Giltigt i datormiljö 

Hur vi behandlar dina Personuppgifter 

Denna Intigritetspolicy beskriver hur Autokaross i Floby AB (”vi”, ”oss”), behandlar dina 

personuppgifter när du lämnar dessa till oss. Med personuppgifter avses all slags information som 

kan knytas till en levande person. Var vänlig och läs denna Intigritetspolicy noga för att förstå hur och 

för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. 

 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Autokaross i Floby AB, organisationsnummer 556208–7931 och postadress Centralgatan 18, 521 51, 

Floby är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, 

och ansvarar för att vår behandling av dina personuppgifter sker på lagligt och korrekt sätt. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 

I vår kontakt med dig kan vi komma att behandla följande personuppgifter: 

• Namn 

• Adress 

• Betalningsuppgifter såsom: 

• Betalningssätt 

• Kortnummer 

• Kontoinnehavare 

• Transaktionstidpunkt 

• Belopp 

• Betalningshistorik 

• E-postadress 

• Telefonnummer 

• Användarnamn, lösenord och när ditt konto registrerades 

• Orderinformation 

• IP-nummer 

• Företagstillhörighet 

• Finansiell information som kreditupplysningar 

• Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss och som krävs för att vi ska 

kunna uppfylla våra avtal med dig 

Personuppgifter om barn 

Autokaross i Flobys AB:s verksamhet riktar sig inte till barn och samlar därför inte in denna typ av 

personuppgifter. Om du som förälder upptäcker att ditt barn lämnat personuppgifter till oss ber vi 

dig att kontakta oss så att vi kan radera uppgifterna. 
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Giltigt i datormiljö 

För vilka ändamål hanterar ni mina personuppgifter? 

Vår behandling av dina personuppgifter sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna 

fullgöra avtal med dig eller din arbetsgivare samt enligt våra rättsliga förpliktelser. Följande är 

exempel på när vi kan komma att behandla dina personuppgifter: 

• När du har gör en beställning hos oss som vi ska leverera 

• När vi hanterar din betalning 

• När det krävs enligt rättslig förpliktelse. Vi måste dokumentera uppgifter som är relevanta 

för vår bokföring i 7 år 

• När vi administrerar avtal som vi har med dig eller din arbetsgivare 

• Om du har sökt eller söker arbete hos oss 

 

Hur länge lagrar ni mina uppgifter? 

Vi lagrar dina personuppgifter tills dess att ändamålet med behandlingen är uppfyllt. Vissa ändamål, 

exempelvis de som relaterar till rättslig förpliktelse, kan kräva att vi lagrar dina personuppgifter 

under en längre tid. Om du gör en spontanansökan hos oss lagrar vi din ansökan i högst ett år. Söker 

du en specifik tjänst sparar vi din ansökan i två år. 

 

Vilka kan ta del av de uppgifter som ni samlar in? 

I vissa fall kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners eller myndigheter. 

Innan en samarbetspartner får ta del av dina personuppgifter ser vi till så att ett biträdesavtal finns 

på plats. Detta för att du som registrerad ska få samma skydd som om dina uppgifter enbart 

hanterades hos oss.  

Exempel på mottagare som kan komma att ta del av dina personuppgifter är: 

• Leverantörer som hjälper oss med våra produkter 

• Företag som hjälper oss med vår bokföring 

• IT-leverantörer som utvecklar och driftar våra system. 

• Myndigheter som vi är skyldiga att lämna ut uppgifter till 
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Giltigt i datormiljö 

Vilka rättigheter har jag som registrerad? 

Du som registrerad i våra system har följande rättigheter: 

• Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få 

tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår 

hantering av dem. 

• Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. 

Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera 

ofullständiga personuppgifter. 

• Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om 

personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de 

samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.  

• Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du 

t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av 

dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. 

• Du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av behandlingar som sker hos oss. 

• Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss 

och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra 

sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).  

• Avslutningsvis har du också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. 

 

Hur skyddar ni mina personuppgifter? 

Autokaross i Floby AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de 

tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs. Vi säkerställer även att 

behandlingen sker enligt gällande lag. 

 

Vart hittar jag den senaste versionen av denna policy? 

Denna Intigritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell Intigritetspolicy kommer 

alltid att finnas publicerad på Autokaross i Floby AB:s hemsida. 

 

Hur kommer jag i kontakt med er? 

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt 

Dataskyddsombud: 

Tel: 0515-72 34 00 

E-post: dataskyddsombud@autokaross.se 

 

 

http://www.autokaross.se/sv/integritetspolicy

