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Integritetspolicy
Bellmans åkeri och entreprenad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Saltsjö Boo, Stockholm. Den här policyn innehåller
information om hur vi samlar in, lagrar och i stort behandlar personuppgifter.
Genom ditt användande av våra tjänster, samtycker du till innehållet i denna policy och till att Bellmans behandlar dina
personuppgifter i enlighet med, men inte begränsat till, det som framgår av 30 § personuppgiftslagen (1998:204) samt, vid

dess ikraftträdande, artikel 28 i Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU)
2016/679).
När behandlar vi dina personuppgifter?
Bellmans behandlar dina personuppgifter när du som kund, underentreprenör eller anställd lämnar dessa i anslutning till att du
vill starta ett samarbete, även tillfälliga. Uppgifterna behandlas i enlighet med de regler och lagar som finns för respektive
funktion, tex. bokföringslagen, kör- och vilotidslagen eller annan tillämplig lag. Vi behandlar även i vissa fall personuppgifter
till nära anhöriga, i egenskap av krissituationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar relevanta uppgifter om respektive funktion, vilket kan vara namn, telefonnummer, adress, e-postadress,
personnummer och anhörigs namn och telefonnummer.
I övrigt registreras de uppgifter som du själv valt att lämna, där Bellmans i dessa fall förutsätter att du önskar att dessa lagras hos
oss.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Bellmans behandlar dina personuppgifter för att administrera kundförhållandet, tillhandahålla beställda tjänster, fakturera,
hantera reklamationer, säkerställa att vi följer gällande lagar genom regelbundna körkortskontroller, säkerställa interna och
externa kvalitetskrav och för att kunna delge relevant information nödvändigt för ett gott samarbete.
Vi behandlar även dina personuppgifter vid ansökning till lediga tjänster, intresseförfrågningar, undersökningar eller när du
vill bli kontaktad, för det ändamål för vilka du lämnat dem.
Vem delar vi dina uppgifter med?
Den information vi behandlar internt på Bellmans, lämnas ut till utomstående i de fall så krävs för att fullfölja våra åtaganden
eller när så krävs för att följa lagar och förordningar. Exempel på detta kan vara när vi samarbetar med en säkerhetsklassad
arbetsplats.
Vilka rättigheter har du?
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du skall i så fall begära ut dessa skriftligt (se
kontaktuppgifter längst bak). Om du anser att en uppgift är felaktig eller missvisande, eller om du önskar att vi raderar dina
uppgifter, skall du fylla i respektive, av Bellmans upprättad, blankett för registrering eller radering av uppgifter. Dessa blanketter
finns på vår hemsida www.bellmans.se
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Hur länge finns uppgifterna kvar?
Uppgifterna sparas hos Bellmans så länge som det behövs för att fullfölja våra åtaganden, dvs tillhandahålla tjänsten, fakturera,
reklamera eller i enlighet med gällande lagstiftning om kör- och vilotider.
Vi behåller dina uppgifter till dess att du önskar att uppgifterna tas bort. Vissa uppgifter behöver vi ha kvar för att fullgöra de
krav som är ställda på oss genom Bokföringslagen, vilket innebär att uppgifterna sparas i 7 år. I de fall du har begärt att vi sparar
dina uppgifter en längre tid, behåller vi dina uppgifter till dess att du önskar att dessa tas bort.
Länkar
Det förekommer länkar på vår hemsida som leder till andra webbplatser. Denna policy är inte gällande för dessa webbplatser.
Säkerhet
Det innebär alltid en risk att lämna ut sina personuppgifter och inget system är helt skyddat från intrång. Bellmans har
däremot vidtagit alla rimliga säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förändring
och förstörelse.
Kontakt
Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifterna är du välkommen att kontakta vårt
Personuppgiftsbiträde på nedanstående kontaktuppgifter
Bellmans åkeri & entreprenad AB
dokument@bellmans.se
08-15 00 90
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