
 

 

Vi skyddar dina personuppgifter enligt GDPR 

Det är viktigt för oss på GS Däckservice att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Därför är vi öppna med hur vi behandlar, samlar in och delar med oss av den information som vi sparar 

om dig hos oss. Vi säjer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi ser till att dina personuppgifter 

alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskydd, interna riktlinjer och 

rutiner. 

Personuppgifter vi hanterar är namn, telefonnummer, adresser och mailadresser. Företags 

organisationsnummer och om du har enskild firma hanterar vi även ditt personnummer, eftersom det är 

firmans organisationsnummer. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med 

personuppgifterna utgör en behandling, oberoende om den utförs automatiserat eller inte. 

Vi, GS Jonsson Däckservice AB, org.nr. 556403-9302, Företagsvägen 5B, 91135 Vännäsby, är 

personuppgiftsansvarig för den personuppgifter som vi samlar in. 

Hur och varför vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har vill vi 

beskriva för dig. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina 

personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett 

företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har 

personuppgiftsbiträden som hjälper oss med. 

• Betallösningar: kortinlösande företag, banker och andra betal- och inkassotjänst företag. 

• IT-tjänster: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra 

IT-lösningar. 

• Serviceavtal och leverantörer: företag som levererar varor och tjänster till oss. 

• Transporter: logistikföretag och speditörer. 

• Marknadsföring: mediebyråer, reklambyråer, sociala medier, print och distribution 

Situationer där GS Däckservice behandlar dina personuppgifter. 



• När du köper varor eller tjänster hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att 

kunna hantera köpet, fakturering, leveranser och reklamationer. 

• Om du företräder en leverantör eller transportör kommer dina kontaktuppgifter behandlas av GS 

Däckservice anställda t.ex. för att kommunicera med dig. 

• Om du söker jobb hos oss kommer bolaget att behandla de uppgifter som du lämnar till oss t.ex. 

CV och personliga brev, för att hantera rekryteringsprocessen. 

• Som anställd kommer vi att behandla dina personuppgifter och dela dom med banker, och 

myndigheter som t.ex. Skatteverket och Försäkringskassan.  

GS Däckservice behandlar alla personuppgifter utifrån dess lagliga grund och spar inget längre än 

nödvändigt för att fullfölja den lagliga grunden. 

Rätt till tillgång s.k. registerutdrag: Vi är alltid öppna och tillmötesgående med hur vi behandlar dina 

personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan 

du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att om vi får en begäran om tillgång kan vi komma att 

fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att 

informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Du har också 

rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering: Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte 

längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en 

intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre 

än vårt berättigade intresse. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Personuppgifterna måste 

raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att 

omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och 

skattelagstiftningen, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det 

kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller 

försvara rättsliga anspråk. Skulle vi var förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi 

istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar 

den begärda raderingen. 

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du 

bestrider att personuppgifter vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under 

den tid vi behöver för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har alltid rätt att invända mot all behandling 

som bygger på intresseavvägning. 



Berättigat intresse: I de fall vi använder intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du 

möjlighet att invända mot behandling. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en 

sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som 

väger tyngre än dina intressen och rättigheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifter för att fastställa, 

utöva eller försvara rättsliga anspråk via post, e-post och SMS. Marknadsföringsåtgärder där du som 

kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra 

tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. 

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt 

samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifterna som rör dig 

och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig s.k. dataportabilitet. En 

förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. 

Alla rättsliga önskemål skall skriftligt skickas till följande adress; GS Jonsson Däckservice AB, 

Företagsvägen 5 B, 91135 Vännäsby. 

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för 

nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som 

anges här. I sådana fall kommer du att få ta del av en uppdaterad information där förändringar framgår. 

Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på vår hemsida. 

 

 


