Vehtec åtar sig att skydda och respektera din integritet.
Vår Integritetspolicy beskriver hur Vehtec samlar in och använder
personuppgifter gällande våra anställda och andra representanter
för vår verksamhet, före detta, nuvarande och nya potentiella
kunder, leverantörer och andra aﬀärskontakter och aﬀärspartners.
Policyn beskriver också de val du har rätt att göra angående vår
hantering av dina personuppgifter.
Vehtec är personuppgiftsansvarig för den hantering av dina
personuppgifter som sker och som beskrivs här nedan.
Tveka inte att kontakta oss via info@vehtec.se för frågor och
synpunkter på vår Integritetspolicy.
1. Personlig information vi hanterar
Vehtec hanterar följande personuppgiftskategorier, där du kan
förekomma.
Kontaktuppgifter, så som namn, epost-adress, telefonnummer,
postadress.
• Individuella uppgifter, så som önskat språk, foton, hobbies.
• Organisationsuppgifter, så som företagsnamn, yrkestitel,
arbetsplats, land.
• Korrespondensuppgifter, så som personlig information du
delar med oss i epost, vanlig post eller på annat sätt. Vänligen
notera att alla sådana uppgifter du sänder oss blir mottagna.
• Information om event du deltar i, så som information i
anslutning till deltagarregistrering, som t ex allergier och andra
preferenser kring mat.
Övriga uppgifter. Vi kan också samla in och hantera annan
relevant information om dig som du delar med oss. Till exempel
kan det röra information om våra gemensamma interaktioner, som
detaljer kring kontakten, epostkorrespondens, telefonsamtal och
fysiska möten (som datum, plats, tid och ämne för samtalet).
Känsliga personuppgifter. Vehtec hanterar normalt inga känsliga
personuppgifter. Vi kommer endast att samla in och hantera
känsliga uppgifter om dig ( som etniskt ursprung, politisk
åskådning, religiös/filosofisk övertygelse, genetiska/Biometriska
uppgifter, hälsa, sexuell orientering) om det finns ett tydligt skäl att

göra så. Eftersom epostkorrespondens inte alltid är ett säkert
medel, vill vi be dig att inte dela känsliga uppgifter i epost till oss.
2. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Information du delar med oss. Merparten av den information
Vehtec samlar in om dig kommer direkt från dig. You can always
choose not to provide us certain information. Du kan alltid välja att
inte lämna viss information till oss. Däremot är vissa
personuppgifter nödvändiga för att vi ska kunna interagera med
våra kunder, leverantörer och andra kontakter ur aﬀärssynpunkt.
Att inte delge sådana personuppgifter kan hindra eller hämma
hanteringen och tillhandahållandet av tjänster eller produkter som
du eller det företag du representerar kan förvänta er av oss.
Information vi samlar in om dig. Vehtec kan också få
personuppgifter om dig från din arbetsgivare eller det företag du
representerar. Personuppgifter kan också samlas in och
uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på
information som mottagits från myndigheter,
kontaktinformationstjänstleverantörer och andra liknande
tillförlitliga källor. Uppdatering av data av detta slag utförs manuellt
eller med automatiska medel.
3. Hur vi använder din information
Vehtec behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat
på de rättsliga grunderna nedan. Observera att exemplen som
anges under varje syfte inte är uttömmande och kan skilja sig åt
beroende på karaktären av vårt aﬀärsförhållande.
•

För att ingå i och fullgöra aﬀärsavtal. Dina personuppgifter
används huvudsakligen för att handlägga och ta hand om
aﬀärsrelationen mellan Vehtec, dig och det företag du
representerar. Till exempel måste vi behandla personuppgifter
för att uppfylla våra kontraktsvillkor och andra löften och
skyldigheter vi har gentemot dig och det företag du
representerar. Detta inkluderar även att vidta nödvändiga
åtgärder innan vi träﬀar ett avtal med dig eller det företag du
representerar. Den rättsliga grunden för denna behandling
är att uppfylla våra avtalsförpliktelser och att utöva andra
berättigade intressen, som till exempel vårt intresse att ingå
och uppfylla avtal och hantera den dagliga verksamheten

•

•

•

enligt lagliga och rättvisa aﬀärsmetoder. Detta är normalt
också av intresse för det företag du representerar.
För att främja och marknadsföra våra tjänster. Ditt namn
och din e-postadress kan användas för att kommunicera våra
tjänster till dig. Till exempel för att skicka dig nyhetsbrev,
information om våra tjänster, reklam och reklammaterial,
inbjudningar till evenemang. Den rättsliga grunden för
denna behandling är att driva ett berättigat intresse, till
exempel vårt intresse att marknadsföra våra tjänster, att vårda
våra aﬀärsrelationer och hålla dig informerad om vår
verksamhet. Om du inte längre vill ta emot sådan information,
vänligen kontakta oss via info@vehtec.se.
För att skydda våra legitima aﬀärsintressen och juridiska
rättigheter. Om det krävs enligt lag eller där vi anser att det är
nödvändigt att skydda våra juridiska rättigheter, intressen och
andras intressen, kan vi använda information om dig i
samband med juridiska krav, överensstämmelse, regleringsoch revisionsfunktioner.
Med ditt samtycke Vi kan också använda information om dig
efter att du gett oss ditt samtycke att göra det för ett visst
syfte som inte anges ovan. Som till exempel, att med din
tillåtelse publicera personliga vittnesmål eller presentera
kundreferenser för att marknadsföra våra tjänster. Du har rätt
att återkalla ditt samtycke när som helst. Observera dock att
detta inte påverkar någon behandling som redan har ägt rum.

4. Hur vi delar din information
Vehtec har som mål att leverera bra tjänster och produkter som
uppfyller dina behov och förväntningar. Det innebär att vi behöver
dela information med betrodda tredje parter.
•

•

Anställda och konsulter. Under vår aﬀärsrelation kommer
dina personuppgifter oundvikligen att delas med våra
anställda och konsulter. Vi kommer dock begränsa åtkomsten
till de av våra medarbetare och konsulter som behöver den för
att kunna utföra sina jobb.
Koncernföretag. Vi kan behöva överföra information om dig
till andra företag i Vehtecgruppen för ändamål som är

kopplade till vårt förhållande till dig och det företag du
representerar.
• Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter
kan överföras till eller delas med tredje part inom ramen för
den löpande verksamheten och i den utsträckning som krävs
av aﬀärsrelationen mellan Vehtec, dig själv och företaget du
representerar. Vi kan till exempel engagera leverantörer,
underleverantörer eller andra tredje parter för att hjälpa till att
tillhandahålla produkter och tjänster till dig eller det företag du
representerar.
Vi kan också behöva anlita tjänsteleverantörer som utför tjänster för
vår räkning, som i sin tur kräver behandling av personuppgifter. Till
exempel marknadsföringsorgan, databasleverantörer, datahostingoch säkerhetsleverantörer, e-postleverantörer och andra.
Observera att våra leverantörer och underentreprenörer inte har rätt
att använda eller avslöja dina personuppgifter, förutom vad som är
nödvändigt för att utföra tjänster å våra vägnar eller för att uppfylla
lagkrav.
•

•

Rättslig förpliktelse. Ibland kan rättsliga förpliktelser kräva av
oss att dela information om dig, till exempel om det krävs
enligt lag eller juridisk process, eller av brottsbekämpande
myndigheter efter vederbörlig begäran.
Företagsöverlåtelser. Vi kan behöva dela eller överföra dina
personuppgifter i samband med fusion, försäljning av
företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar
av vår verksamhet till ett annat företag.

Övriga parter. Vi kan också dela din personliga information där du
själv ber oss eller tillåter oss, till exempel i referens till ett annat
företag. Du kan också inkluderas i konversation tillsammans med
andra externa parter, till exempel i e-postmeddelanden.
5. Var behandlar vi dina personuppgifter
Vehtec strävar alltid efter att bearbeta och lagra dina uppgifter
inom EU / EES. Om data vid något tillfälle måste behandlas utanför
EU / EES, kommer Vehtec att vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder (som till exempel EUstandardklausuler och sekretesskydd) finns för att skydda dina
personuppgifter och att se till att det behandlas säkert. Kontakta
oss för information om gällande skyddsåtgärder.

6. Hur länge vi behåller dina uppgifter
Vehtec behåller bara dina personuppgifter så länge som det är
nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades
in. Hur länge det är beror på vilken kategori av information som
samlats in. Vi granskar regelbundet vårt behov av att lagra
uppgifter, med hänsyn till gällande lagstiftning.
Generellt sett behöver vi behålla dina personuppgifter så länge
som avtalet eller aﬀärsrelationen mellan Vehtec, dig och det företag
du representerar består. Normalt behöver vi också behålla dina
personuppgifter under en period därefter på grund av garantitider
eller andra anspråk relaterade till ett kontrakt eller en order. Dina
uppgifter kan också komma att lagras under en längre period om
det krävs på grund av andra gällande lagstadgade krav, såsom
skatte- och bokföringsregler.
7. Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vår behandling av dina
personuppgifter och begära en kopia av sådana personuppgifter.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och
du kan ha rätt att ta bort dina personuppgifter, till exempel om
personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de
samlades in. Du har också rätt att invända mot bearbetning baserat
på berättigat intresse och begära att behandlingen av dina
personuppgifter bör begränsas. I vissa situationer har du också rätt
att överföra dina personuppgifter till ett annat företag.
8. Uppdatering av din personliga information
Vehtec försöker ständigt se till att informationen i våra register är
både korrekt och aktuell. Om din personliga information skulle
förändras, vänligen kontakta oss om sådana ändringar.
9. Ändringar i denna Integritetspolicy
Eftersom vår verksamhet och organisation kan förändras över tid,
kan denna Integritetspolicy behöva uppdateras regelbundet för att
återspegla sådana ändringar. Du kommer att bli informerad om
eventuella väsentliga ändringar (till exempel via e-post), men vi
rekommenderar också att du granskar denna Integritetspolicy från
tid till annan för att du ska vara medveten om eventuella ändringar.
10. Hur kontaktar du oss?

Vehtec är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina
personuppgifter enligt ovan. Vehtec lyder under svensk
dataskyddslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR)
från den 25 maj 2018.
Om du har några frågor eller kommentarer om denna
Integritetspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter,
kontakta oss på info@vehtec.se eller på:
Vehtec AB
Kråketorpsgatan 10B
43153 Mölndal
Sverige
Telefon 031 7878900
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, om du
inte tycker att vi har uppfyllt våra skyldigheter avseende dina
personuppgifter.

