HL EXPRESS & TRANSPORT AB Org,nr:556176-6758 . Strömfallsvägen 30-32 . 13549 TYRESÖ . Tel:08-7700010 . mail: info@hlexpress.

INTEGRITETSPOLICY

1 Inledning.
Det är vik�gt för oss på HL EXPRESS & TRANSPORT AB (nedan kallat ”HL EXPRESS, vi, våra vårt och oss”) a� du som kund,
leverantör, anställd/uppdragstagare (nedan även kallad personla) känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgi�er.
Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den informa�on som vi sparar om dig hos oss. Denna
policy förklarar hur vi behandlar dina personuppgi�er samt beskriver också dina rä�gheter och hur du kan göra dem gällande.
Som grund för denna policy är den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vi kan komma a� göra ändringar i vår integritetspolicy. Den
senaste versionen ﬁnns all�d här på webbplatsen samt på vårat huvudkontor. Godkännande av denna integritetspolicy är en
samtyckeshandling och innebär a� du godkänner HL EXPRESS behandling av dina personuppgi�er.
2. Behandling och lagring av personuppgi�er.
Personuppgi�er behandlas endast för de ändamål och sy�en som beskrivs i denna Integritetspolicy.
HL EXPRESS behandlar dina personuppgi�er för nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rä�sliga förpliktelser enligt
lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, gällande dataskyddsregler). Personuppgi�sbiträdesavtal upprä�as
med alla leverantörer som på något sä� behandlar personuppgi�er åt vår verksamheter. HL EXPRESS register för lagring av
personuppgi�er ﬁnns i Sverige.
3. Behandling av Personuppgi�er för Personal (anställda/uppdragstagare).
Kategori av personuppgi�er: Namn, Personnummer, Lönekontonummer, Adress, Mobilnummer.
När du arbetar hos oss har vi dina personuppgi�er �ll grund för din anställning/uppdragstagare för a� fullfölja rä�sliga
förpliktelser som arbetsgivare.
Vi delar även dina personuppgi�er med företag som är självständigt personuppgi�sansvariga om det följer av lag eller förfa�ning
eller om vi har e� berä�gat intresse av a� lämna ut personuppgi�erna, exempelvis �ll e� försäkringsbolag, en samarbets partner,
en leverantör eller �ll olika myndigheter.
Vi publicerar ibland fotograﬁer (referensbilder för u�örda uppdrag) på vår Hemsida www.hlexpress.se samt facebook.
Dessa fotograﬁer kan i vissa fall vara av sådan karaktär a� de utgör personuppgi�er. Innan publicering gör vi dock all�d en
granskning och bedömning kring om fotograﬁet på något vis kan vara integritetskänslig. Vi frågar all�d om samtycke för fotograﬁer
som utgör personuppgi� och raderar dessa omgående när så önskas.
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgi�er?
Utöver de uppgi�er du själv lämnar �ll oss, eller som vi samlar in från dig, kan vi också komma a� samla in personuppgi�er från
någon annan (s.k. tredje part). De uppgi�er vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgi�er från oﬀentliga register för
a� vara säkra på a� vi har rä� adressuppgi�er �ll dig. 2) Uppgi� om personnummer.
HL EXPRESS kan även be dig a� lämna y�erligare personuppgi�er men i sådana fall kommer du a� få särskilt godkänna de�a. Även
sådana personuppgi�er som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer a� omfa�as av denna Integritetspolicy.
5. Behandling av personuppgi�er avseende Kund, Leverantör, Samarbetsparter.
HL EXPRESS kan komma a� behandla kontaktpersoners personuppgi�er. Sådana uppgi�er utgörs bland annat av namn, adress,
telefonnummer, e-postadress, befa�ning, ansvarsområden och andra uppgi�er som är nödvändiga för �llhandahållande och
uppföljning av uppdrag/tjänsten samt för a� kunna erbjuda personlig service samt för sedvanlig kund- och
leverantörsrela�onshantering samt vid samarbetspartsuppdrag. Personnummer endast vid RUT-tjänster.
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