
 

Personuppgiftspolicy 

Malmö Lastbilcentral AB samt dess koncernbolag (nedan kallat Malmö LBC), hantering av 

personuppgifter 

Malmö LBC bryr sig om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina 

personuppgifter på säkrast möjliga sätt. Personuppgiftspolicyn omfattar alla personuppgifter 

som Malmö LBC erhåller, hur informationen samlas in och hanteras, vilket syfte vi har med att 

samla in personuppgifterna, samt hur vi skyddar din personliga integritet. Genom att nyttja 

våra tjänster, ta anställning hos, eller bli medlem i Malmö LBC, godkänner du att vi nyttjar och 

hanterar dina personuppgifter enligt denna policy.  

Personuppgifter, förklaring 

En personuppgift avser all slags information som kan hänföras direkt eller indirekt till en fysisk 
person, exempelvis namn, adress, personnummer, e-postadress, bild, kontonummer eller 
liknande. 

Personuppgifter som behandlas  

Malmö LBC samlar enbart in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga och 
väsentliga för det specifika ändamålet, exempelvis utföra en transport, betala ut lön och 
avräkningsersättning.  

Dela personuppgifter 

För att Malmö LBC ska kunna utföra beställda tjänster kan vi behöva dela och samköra 
personuppgifter med andra bolag inom eller utom vår koncern. Vid delning av personuppgifter 
med tredje part har vi avtal och rutiner för att skydda din integritet och säkerhetsställa att 
denna policy efterlevs även då.  

Malmö LBC kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till någon utan 
att först informera samt inhämta samtycke av berörd person.  

Hur länge vi sparar personuppgifter 

Malmö LBC sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppnå det ändamål för 
vilket personuppgifterna samlades in. Dina uppgifter bevaras så länge det krävs för att utföra 
vårt åtagande, så som att tillhandahålla tjänsten, fakturera, behandla reklamationer, samt 
uppfylla myndigheters krav.  

Rutiner för säkerhet och lagring 

Lagring av avtal så som anställningsavtal, medarbetarsamtal, kund- och leverantörsavtal som 
innehåller personuppgifter, ska arkiveras inlåst med begränsad tillgång. Destruering av dylika 
dokument sker löpande så snart dess syfte upphör (ex bokföringslagen). Det är inte tillåtet att 
spara företagsintern information på annan utrustning än de som tillhandahållits av företaget.  



IT utrustning som används för behandling av personuppgifter ska ha ett tillfredsställande 
skydd mot stöld samt andra händelser som kan förorsaka dataläckage (ex lösenord/kod).  

Rättelse 

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter 
som vi har registrerade om dig. Du har rätt enligt lag att erhålla denna information 
kostnadsfritt och utan angivande skäl. Du har även rätt att när som helst begära att vi antingen 
rättar eller raderar personuppgifter.  För rättelse vänligen kontakta info@malmolbc.se 

Ändring av personuppgiftspolicy 

Malmö LBC förbehåller sig rätten att när som helst och utan angivande av skäl, uppdatera och 
denna personuppgiftspolicy för att följa gällande lag. Om ändringarna är väsentliga kommer 
vi att meddela dig, om så krävs, och be om ditt fortsatta samtycke.  

Ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer att föranleda ett nytt versionsnummer.  

Kontaktuppgifter  

Om du har några frågor eller synpunkter gällande personuppgiftspolicyn, eller avseende 
behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta info@malmolbc.se alt 040-18 42 00. 
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