GDPR och Personuppgiftspolicy
Allmänna dataskyddsbestämmelserna - GDPR
GDPR är en förordning i EU: s lagstiftning om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska unionen, som gäller från
och med den 25 maj 2018. Kortfattat så handlar GDPR om att hantera personuppgifter med respekt, transparent, juridisk och
noggrant. Spara inte mer data än nödvändigt, inte längre än vad som behövs, med tydligt syfte och en bestämd tidsgräns.
DaCar AB, organisationsnummer 556064-9559, med adress Bultvägen 7 28143 Hässleholm driver franchisekedjan Dinitrol center
och är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter inom hemsidan samt inom det centrala kunddatabassystemet.
Dinitrol center består även av ett antal rostskyddsstationer som är egna juridiska enheter. Dessa ansvarar själva för deras
behandling av personuppgifter. För att få tillgång till rostskyddstationernas fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta
respektive station.
Personuppgiftshantering
För att du som kund alltid skall känna dig trygg när du kontaktar Dinitrol center per telefon alternativt initierar
kontakt/beställning hos Dinitrol center via e-post så informerar vi dig som kund att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för
data-och personuppgiftspolicy.
1.

Vilka kategorier av personuppgifter i affärskontakter lagrar och behandlar Dinitrol center?
Dinitrol center sparar och behandlar följande kategorier av personuppgifter för affärskontakter:
•
Förnamn och efternamn
•
Postadress (gata, postnummer, stad, land)
•
Telefon-/mobiltelefonnummer
•
Registreringsnummer
•
E-postadress

2.

För vilket ändamål behandlar Dinitrol center personlig information?
Vi bearbetar personlig information för vissa legitima affärsändamål, som inkluderar följande:
•
Där bearbetningen gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra
våra tjänster/kommunikation till gagn för våra kunder.
•
Att identifiera och förebygga bedrägeri.
När vi behandlar data för dessa ändamål så ser vi till att vi alltid i hög grad tar hänsyn till dina rättigheter och våra
skyldigheter. Du har rätt att invända mot denna behandling om du vill. Vid invändning vänligen kontakta oss via
info@dinitrol.se. Då kan du be om att erhålla ett formulär för begäran av registerutdrag som du fyller i och skickar
tillbaka påskrivet.
Tänk på att om du invänder kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifter ovan till din fördel.

3.

Hur länge kommer Dinitrol center att spara personuppgifter om affärskontakter?
Dinitrol center sparar personuppgifter i form av registreringsnummer i certifikat avseende utförd behandling upp till tio
år efter leverans av rostskyddsbehandlat fordon. Övriga personuppgifter sparas i högst 36 månader efter den senaste
affärsrelationen.

4.

Kan jag korrigera eller begränsa användningen av mina personuppgifter som kund till Dinitrol center?
När som helst kan affärskontakter till Dinitrol center be att få korrigera de lagrade personuppgifterna, begränsa
behandlingsnivån eller ta bort data. Dinitrol centers affärskontakter kan göra invändningar mot lagring och behandling
av personuppgifter samt få en kopia av data.
Vi hoppas att denna information är till hjälp och vi ser fram emot att fortsätta en framgångsrik affärsrelation med dig.
Vid frågor om lagring och behandling av personuppgifter, var god kontakta Dinitrol center via e-post info@dinitrol.se.

5.

Delger ni uppgifterna till något annat företag?
Dinitrol centers uppgifter om vilken rostskyddsbehandling din bil genomgått samt bilens registreringsnummer delges till
Jump Forward AB, 556965-0798, för användning i deras databas biluppgifter.se. Biluppgifter.se kommer att hålla
uppgifterna tillgängliga för tredje man i syfte att ge tredje man möjlighet att kontrollera vilka rostskyddsbehandlingar
ett visst fordon genomgått. Andra uppgifter än din bils registreringsnummer och genomförda behandlingar delges ej.

Med vänlig hälsning

Dinitrol center

