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Dataskydds och integritetspolicy
På Fredriksons Verkstads AB värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i
vårt dataskyddsarbete. Dina personuppgifter är, har alltid varit, och kommer alltid att vara av allra största vikt
för oss. Denna policy beskriver hur vi samlar in, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter.
Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur
du skall gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Information till dig som kund, leverantör anställd och användare
Som kund, leverantör, anställd eller användare och som användare hos Fredriksons Verkstads AB samlas vissa
personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina
rättigheter som registrerad.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är
Fredriksons Verkstads AB, org nr 556420 – 7537
Kronängsgatan 4, 592 32 VADSTENA
Tel: 0143 – 296 00
För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som samarbetspartner, användare och anställd på Fredriksons behandlas personuppgifter i den mån som krävs
för att administrera ditt förhållande till företaget och för att företaget ska uppfylla sina åtaganden gentemot
dig.
Behandlingen grundas på det avtal eller ditt förhållande till företaget som uppstår vid exempelvis:
- Beställningar, köp, försäljning, support eller serviceärenden
- Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
- Fullfölja vårt åtagande som samarbetspartner
- Fullfölja vårt åtagande vid rekrytering eller som arbetsgivare.
- Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till bolag som
levererar tjänster till företaget enligt avtal samt till eventuella samarbetspartners på det sätt och i den
omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som
användare/anställd. Överföring av uppgifter till andra företag inom samma koncern kan komma att ske.

Överföringar till tredje land
Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå
skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på
bästa sätt skydda våra anställdas personuppgifter.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter kommer sparas så länge förhållandet kvarstår samt under den tid därefter som krävs
enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.
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Dina rättigheter som registrerad
När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
- Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas
- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
- Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla
uppgifterna på någon annan laglig grund
- Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida
uppgifter är korrekta eller inte utreds
- När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.
Vid frågor rörande hantering av personuppgifter kontakta Fredriksons Verkstads AB, 0143 – 296 00.

Säkerhetsåtgärder
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att
förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig
åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av
sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Internetpolicy för sociala medier samt cookies
Genom att gå in på fredriksons.se, subdomäner, appar eller dess sociala kanaler godkänner du
villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies.
För användning av erbjudna tjänster gäller särskilda villkor.
Ansvarig för hemsida, appar och sociala medier är:
Fredriksons Verkstads AB, med org.nr. 556420-7537
För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till info@fredriksons.se
För övriga kontaktuppgifter se hemsidan, fredriksons.se

Cookies
fredriksons.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens
dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En
sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas
för att hemsidebesökaren ska kunna använda sidan som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att
språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.
Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen i
avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och
skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar
endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn, din
e-postadress eller någon annan information som kan avslöja din identitet.
Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator. Informationen som
lagras i cookies hjälper oss att förenkla navigeringen och underlätta en korrekt visning av våra
webbplatser.
Fredriksons.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi
använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och
trafikmätningar.
Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på
din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på fredriksons.se sluta att fungera
korrekt.
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Ansvar
Fredriksons Verkstads AB tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten
på hemsidan, dess kanaler och dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för
materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplighet
Denna policy gäller med vid var tid gällande revision, som gjorts tillgänglig via publicering på
fredriksons.se. Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med
undantag för dess lagvalsregler, med tingsrätt som första domstolsinstans.

Övrigt
Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, kanaler, och andra sociala
media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt
"Sociala Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i
någon Sociala media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna
Sociala media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för
någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon
Sociala media-applikation.
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