INTEGRITETSPOLICY
Ellbo Åkeri AB värnar om din personliga integritet.
Personuppgifter är all information som kan identifiera en enskild person. Det kan till exempel vara
namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller personnummer.
Insamling av personuppgifter
Vid offertförfrågan eller beställning av en av våra tjänster använder vi dina kontaktuppgifter,
betalningsuppgifter och andra relevanta uppgifter som du lämnar till oss i syfte att tillhandahålla dig
tjänsten.
För privatpersoner och enskilda företag registreras även adress och personnummer.
Vid beställning av arbete med ROT-avdrag registreras dessutom fastighetsbeteckningen.
Vi registrerar även våra leverantörers kontaktuppgifter och betalningsuppgifter vi behöver för att
fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera offerter, avtal, beställda tjänster samt
fakturera. De rättsliga grunderna för behandlingen av dessa personuppgifter är vårt berättigade
intresse att kunna administrera och att fullgöra avtalet. I samband med fakturering sparas vissa
uppgifter i 7 år för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Delad information om personuppgifter
Vi behöver ibland dela dina personuppgifter med inlejda transportörer som är samarbetspartner till
oss. Det är då mottagaren som ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med
gällande Dataskyddsförordning.
Vi kan även komma att dela ut dina personuppgifter med andra organisationer som är självständigt
personuppgiftsansvariga då vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna,
exempelvis till ett försäkringsbolag eller extern part för leverans av fakturor.
Dina rättigheter om personuppgifter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Om vi behöver informationen för att kunna
fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi inte
radera dem.
Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att
kontakta oss via info@ellbo.se.
Ändringar i vår Integritetspolicy
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats.

