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Personuppgifter
Nedan ges information till vad, varför och hur Bellmans samlar in personuppgifter och andra
känsliga uppgifter. För inlägg i systemet får samtliga förare och företag fylla i
”Registerblanketter”, där man anger de uppgifter vi eftersöker.
De som har tillgång till vårt register, samt kopior av inlämnade körkort och dylikt, är Bellmans
anställda som har ett inlogg på vår server eller i vårt system. Endast en person, Åkeriservice, är
den som hanterar inläggning av personuppgifter i systemet.
När en förare slutar, raderas all information om denne omedelbart.
Om företagaren/föraren ej informerar om att en förare har slutat, kan informationen komma att
ligga kvar till dess att detta meddelats oss.

Vad samlas in?
•

Registerblanketten
Denna används som underlag när vi skriver in er som förare/företag i vårt register. I systemet anges
namn, personnummer, adress, telefonnummer, mail och anhörig. Blanketten sparas sedan på
Bellmans server i en mapp tillhörande det aktuella företaget.

•

Kopior av körkort, ID06, YKB och övriga utbildningar
Kopior på dessa sparas enbart på Bellmans server. Kopior av dessa kan komma att sändas via mail
till kund som har specifika krav på sin arbetsplats av säkerhetsskäl eller av andra relevanta orsaker.
Vi lämnar normalt inte ut personnummer eller kopior på körkort.

Varför samlas det in?
•

Registerblanketten
Samlas in för att kunna registrera föraren i systemet. Detta krävs för att kunna ställa ut chauffören
på arbete då trafikledningen måste ha tillgång till relevanta uppgifter.

•

Kopior av körkort, ID06 och övriga utbildningar
Samlas in pga lagkrav. Vi som förmedlingscentral måste kunna säkerställa att våra chaufförer är
godkända att utföra det arbete vi anlitats för. Körkortet är även underlaget för att regelbundet
kunna kontrollera att chaufförerna har sina behörigheter i behåll. Denna kontroll har vi för att
säkerställa att vi har godkända chaufförer, samt för att öka trafiksäkerheten i vårt arbete.

Hur samlas det in?
•

Registerblanketten
Samlas in genom att företagaren och föraren frivilligt fyller i, skriver under och lämnar till
Åkeriservice.

•

Kopior av körkort, ID06 och övriga utbildningar
Samlas in genom att företagaren och föraren frivilligt lämnar över detta till Åkeriservice.
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