GETÄNGS BILSERVICES INTEGRITETSPOLICY
På Getängs Bilservice värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För
att beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina
uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.
Getängs Bilservice AB, organisationsnummer 556752-6917, med adress Grönbogatan 4, 504 Borås är
personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas.
Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter
kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud:
info@getangsbil.se

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig
Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

•
•
•
•
•
•
•
•

Namn: för- och efternamn
Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer.
Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor.
Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell.
Information om ditt fordon: körd sträcka (mätarställning), status på bilens komponenter och funktioner.
Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, belopp,
inköpsställe, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation och service.
Betalningsinformation: fakturainformation
Information om reklamations-, och garantiärenden: information om reklamationsärendet, information
om produktgarantier, information om köpta varor.

Personuppgifter vi får från tredje part:
•
Offentliga person- och fordonsregister: namn, kontaktinformation, fordonsinformation,
besiktningsinformation, information om ägarbyte.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden
Uppgifter behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, företag som Getängs Bilservice samarbetar med
avseende IT-drift, IT-systemleverantörer och revisor. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för
något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Getängs
Bilservice anger.
Vi kan också bli skyldiga att, på begäran enligt lag eller myndighetsbeslut, lämna ut data som följer av beslutet till
exempel till polisen eller annan myndighet.

Var dina uppgifter behandlas
Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina
personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra
säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den
personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen.
Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka
uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:
•
få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de
personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller
orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ
avgift tas ut eller begäran nekas.
•
få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
•
få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de
ändamål för vilka de samlades in
•
få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall - t.ex. om du har invänt mot behandling
av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning - under tiden som kontroll sker av om våra
skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
•
få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten
till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar
med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.

Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din
upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder
cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.
Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från våra eller våra partners
webservrar och sparas på din enhet enligt nedan.
Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig.
Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. vår kundportal.
Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.

Hur kan du kontrollera Getängs Bilservices användande av cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av
cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna
för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera
cookies när du stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår
nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.
Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter
kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud: Telefon
033-41 31 00
E-post: info@getangsbil.se
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