6. Hur länge ﬁnns personuppgi�er kvar?
HL EXPRESS sparar inte personuppgi�er under en längre �d än vad som är nödvändigt med hänsyn �ll de ändamål för vilka de
samlades in. Kundavtal samt uppgi�er om aﬀärshändelser under avtals�den, personaluppgi�er (anställda/uppdragstagare) sparas i
enlighet med de krav som vid �d gällande lags��ning kräver. Vissa uppgi�er behöver vi ha kvar för a� fullgöra de krav som är
ställda på oss genom gällande Bokförings- och ska�elags��ningens lag vilket innebär a� sådana uppgi�er sparas i 7 år +
innevarande år. Digitala fotograﬁer på anställda/uppdragstagare raderas e� år e�er anställning senaste uppdrag upphört.

7.a Delning av personuppgi�er �ll Tredje part.
HL EXPRESS säljer, handlar, eller på annat sä� överför, inte personlig iden�ﬁerbar informa�on �ll utomstående parter. Med
undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy. Inom ramen för uppdrag/tjänster kan personuppgi�er lämnas vidare �ll en
kund, leverantör, eller samarbetspartners om det är nödvändigt för u�örandet och �llhandahållandet av uppdrag/tjänster.
Vi anser a� det är nödvändigt a� dela informa�on med rä�svårdande myndigheter, it -säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i
sy�e a� undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala ak�viteter, misstänkt bedrägeri, situa�oner som medför en
poten�ell risk för en persons fysiska säkerhet, bro� eller andra �llfällen då lagen kräver så.
7.b Delning av personuppgi�er �ll Personuppgi�sbiträden.
Personuppgi�sbiträden, i de fall det är nödvändigt för a� vi ska kunna sköta företagets rä�sliga förpliktelser enligt lagkrav delar vi
dina personuppgi�er med företag som är s.k. personuppgi�sbiträden för oss. E� personuppgi�sbiträde är e� företag som
behandlar informa�onen för vår räkning och enligt våra instruk�oner. Vi har personuppgi�sbiträden som hjälper oss med.
1) Bokföring, 2) Revision.
När dina personuppgi�er delas med personuppgi�sbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för
vilka vi har samlat in informa�onen (t.ex. för a� kunna uppfylla våra åtaganden som arbetsgivare/företag enligt lag). Vi kontrollerar
alla personuppgi�sbiträden för a� säkerställa a� de kan lämna �llräckliga garan�er avseende säkerheten och sekretessen för
personuppgi�er. I dessa situa�oner kan vi inte garantera a� sådan behandling kommer a� ske i enlighet med denna
Integritetspolicy men HL EXPRESS kommer all�d säkerställa a� behandling sker i enlighet med �llämplig lags��ning och i
möjligaste mån i enlighet med denna Integritetspolicy.

8. Hur skyddas dina personuppgi�er?
Vi använder IT-system samt förvaring i säkerhetsskåp för a� skydda sekretessen, integriteten och �llgången �ll personuppgi�er. Vi
har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för a� skydda dina personuppgi�er mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig
�llgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som fak�skt behöver behandla dina personuppgi�er för a� vi ska
kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång �ll dem.
9. Dina rä�gheter.
Du har rä� a� få registerutdrag om vilka personuppgi�er om dig som behandlas av HL EXPRESS. Du ska i sådant fall begära de�a
skri�ligen �ll HL EXPRESS (för kontaktuppgi�er se nedan). Om du anser a� en uppgi� om dig är felak�g eller missvisande eller
önskar bli raderad kan du vända dig �ll HL EXPRESS och skri�ligen begära ändring eller radering. Du har all�d rä� a� dra �llbaka
di� samtycke. Om HL EXPRESS mo�ar en begäran om �llgång kan vi komma a� fråga om y�erligare uppgi�er för a� säkerställa en
eﬀek�v hantering av din begäran och a� informa�onen lämnas ut �ll rä� person.
10. Rä� a� lämna in klagomål.
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgi�er ber vi dig a� kontakta oss, se punkt 12 för kontaktuppgi�er.
Du har även rä� a� ge in e� klagomål avseende vår personuppgi�sbehandling �ll:
Datainspek�onen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspek�onen@datainspek�onen.se
11. Vem är ansvarig för de personuppgi�er vi samlar in?
Personuppgi�sansvariga för behandlingen av dina personuppgi�er är Ak�ebolaget HL EXPRESS & TRANSPORT Org,Nr:556176-6758
Strömfallsvägen 30-32, 13549 TYRESÖ.
12. Kontaktuppgifter �ll HL EXPRESS.
Om du har några frågor om vår hantering av personuppgi�er, kontakta oss via telefonnummer 08-7700010 eller mejl
info@hlexpress.se
13. Ändringar i denna integritetspolicy.
Datumet för den senaste ändringen av Integritetspolicyn 2018-05-22.
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