
 
 
Policy för personuppgiftshantering 
 

Inledning och syfte 
Syftet med denna policy är att säkerställa att företaget Carriage Driving Nordic AB hanterar 

personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som 

ostrukturerad data.  

 

Tillämpning och revidering 
Carriage Driving Nordic AB´s styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna 

policy. 

Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.  

Ordförande för föreningen är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd 

av nya och förändrade regelverk.  

Ordförande får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person inom företaget. 

Den senaste versionen av denna Integritetspolicy skall alltid finnas tillgänglig på företagets 

hemsida. Där skall det även framgå när den senaste versionen publicerades.  

 

Begrepp och förkortningar 

 

Begrepp Betydelse 

Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt 
kan hänföras till en fysisk person som är i livet. 

Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person 
som direkt eller indirekt kan identifieras genom 
personuppgifterna i ett register. 

Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller 
ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. 

 

  



PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
Din integritet är viktig för oss. I denna policy vill vi därför informera Dig om hur Dina personuppgifter 

behandlas av oss när Du handlar hos oss, när Du besöker oss online och identifierar Dig, skapar och 

använder ett konto samt när Du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, information eller annan 

marknadsföring från oss.  

Om Du har några frågor angående behandlingen av Dina personuppgifter eller om Du vill vända dig 

till oss för att utöva Dina rättigheter är Du välkommen att kontakta. Du når oss enklast på 

info@carriagedrivingnordic.se om du vill ringa så gör du det på 070 – 280 26 13. 

 

Hur behandlar vi dina uppgifter? 
Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:  

• administrera ditt köp när du handlar hos oss 

• följa gällande lagar och regler 

• och erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.  

 

Carriage Driving Nordic AB lägger stor vikt vid att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar 

Dina personuppgifter. Vill Du veta mer i detalj om varför vi behandlar Dina personuppgifter? Då kan 

Du läsa om detta i slutet av denna policy. Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar Dina 

personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar Dina 

personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla Dina uppgifter 

lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).  

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

Vi och våra samarbetspartners har vidtagit flertalet organisatoriska såväl som tekniska 

säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar aktivt med att följa EU:s 

dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda 

Dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som 

säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till Dina uppgifter.  

 

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör 

det? 
För att vi ska kunna tillhandahålla Dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå avtal med 

Carriage Driving Nordic AB krävs det att Du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om Du inte 

tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med Dig 

kan vi till exempel inte leverera Dina varor.  

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Carriage Driving Nordic AB. Dina 

personuppgifter kan dock delas utanför Carriage Driving Nordic om det är nödvändigt för att fullgöra 

vårt avtal med Dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår kärnverksamhet och 

därmed kunna erbjuda Dig bra priser på våra varor.  

 

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela Dina personuppgifter 

•  För att kunna sälja varorna Du vill köpa delar vi Dina personuppgifter med den leverantör 
som tillhandahåller det betalningsalternativ som Du valt. Beroende på vilket 
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betalningsalternativ Du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av 
leverantören samt hur dessa behandlas. 

• Vi delar Dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna Du 
köpt till Dig eller åter till oss om Du ångrar Dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta Din 
vara. Detta gör vi för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och skicka 
information till Dig om att Din vara finns tillgänglig för uthämtning 

• Om Du inte betalar i tid delar vi Dina personuppgifter med någon av De leverantörer som vi 
använder oss av för att driva in betalningen 

• Carriage Driving Nordic AB delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-
leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att 
leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.  

Vi använder oss av betalningslösningar samt delbetalning från Ecster Payments AB. Här kan du läsa 

om hur de behandlar dina personuppgifter: 

Ecster Privacy Notice 

Övriga tredje parter som kan få tillgång till dina personuppgifter är till exempel SPAR (Statens person- 

och 

adressregister) samt offentliga myndigheter och brottsbekämpande tjänstemän om det är 

nödvändigt för att tillvarata företagets rättigheter, skydda din eller andras säkerhet, utreda 

bedrägerier/bedrägeriförsök eller svara på en myndighets begäran. 

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med 

kan du alltid kontakta oss.  

Cookies 

Carriage Driving Nordic AB’s webbplats använder sig av Cookies (kakor). En cookie är en liten textfil 

som en webbplats lagrar på din dator. De allra flesta webbplatser använder sig av cookies, till 

exempel för helt grundläggande funktionalitet på webbplatsen, att känna igen besökaren och komma 

ihåg dennes preferenser vad gäller inloggning eller inställningar på webbplatsen. 

Din webbläsare eller enhet ger Dig möjlighet att ändra inställningarna för användning och 

omfattning av cookies. Gå till inställningarna för Din webbläsare eller enhet för att lära Dig mer om 

hur Du justerar inställningarna för cookies. 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser 

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar 

och så vidare). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om 

besökaren har besökt den andra webbplatsen. 

 

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om Dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning 

från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av Din 

interaktion med detta inbäddade innehåll om Du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i 

fråga. 

 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter? 
Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Du vissa rättigheter avseende behandlingen av Dina 

personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter Du har och vad De innebär nedan. För att utöva 

Dina rättigheter är Du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan. 

Återkalla ditt samtycke  

Om vi behandlar Dina personuppgifter med stöd av att Du har lämnat Ditt samtycke har Du rätt att 

när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av Dina personuppgifter. 

Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet 



Rätt till tillgång  

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör Dig behandlas samt tillgång till 

information om hur personuppgifterna behandlas, till exempel ändamålen med behandlingen och 

vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de 

personuppgifter som är under behandling.  

Rätt till rättelse  

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att 

tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.  

Rätten att bli bortglömd 

Du har rätt att begära radering av Dina personuppgifter om:  

- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för 

- om Du återkallar Ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan 

rättslig grund för behandlingen 

- om Du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med 

behandlingen som väger tyngre än Dina berättigade skäl att inte fortsätta 

- när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt  

- om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.  

 

Carriage Driving Nordic raderar Dina personuppgifter på Din begäran, under förutsättning att vi inte 

har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller 

annan lagstiftning.  

 

Rätt att inge klagomål  

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat 

administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till 

myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där Du arbetar eller där 

en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. 

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att beställa ett registerutdrag över de uppgifter vi har om Dig. Du har även rätt att kräva 

att felaktiga uppgifter blir rättade eller raderade. För att göra detta ber vi Dig fylla i och skicka in 

blanketten som du kan hitta under Integritetspolicy på vår hemsida.  

 

Denna Integritetspolicy blev senast uppdaterad och godkänd av Carriage Driving Nordics styrelse: 

2018-06-05 


