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Dataskyddspolicy
Behandling av personuppgifter på Sortab AB
För Sortab AB är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.
Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilka personuppgifter samlar vi in
Denna Dataskyddspolicy täcker alla personuppgifter och data som samlas in genom
olika kanaler som vår hemsida, mail, sociala medier, kontakt per telefon, brev eller
kundmöten. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi säljer aldrig
uppgifterna till tredje part.
I samband med förfrågan eller beställning av vara eller tjänst samlar vi in följande
information:
-

-

Person och kontaktuppgifter som namn, personnummer, e-postadress,
mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress, betalningsinformation som
bankkontonummer och fakturainformation
Fordonsinformation – för bilar som passerar genom vågen på Titanvägen 14
sparar vi registreringsnummer.
Finansiell information som skulder eller betalningshistorik.
Historisk information som tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller
tjänster du har köpt eller visat intresse att köpa.
Geografisk information – din geografiska placering.

Vad vi använder personuppgifterna till
Vi hanterar information för att kunna ingå och fullfölja avtal med dig som kund.
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande syften:
Leverera beställd vara eller tjänst
Vi behandlar dina personuppgifter för att bekräfta din identitet och verifiera dina
person- och kontaktuppgifter så att vi kan leverera den vara eller tjänst som du har
beställt hos oss.
Kommunikation
Vi behandlar dina personuppgifter när vi kommunicerar med dig i samband med vara
eller tjänst som du har beställt hos oss.
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Direktmarknadsföring
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med marknadsföring av våra varor eller
tjänster, via e-post, brev eller telefon.
Myndighetsrapportering
Inom vårt geografiska område ansvarar vi för att rapportera avfallshantering till
myndigheter. Rapporten omfattar volym, varuslag och adressuppgift.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data
samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt
lagstadgade lagringstider, särskilt vad det gäller redovisningskrav.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter
Så länge du är kund hos Sortab kan vi komma att lämna ut personuppgifter till
underleverantörer, serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra kunna våra
uppdrag.
På begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämnar vi ut personuppgifter till polis eller
annan myndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Det är endast personal som har åtkomst till dina personuppgifter som behöver det för
att utföra sina arbetsuppgifter. Personlig inloggning finns till våra system.

Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till
att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan
begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss enligt
nedan för att begära rättelse.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter
Sortab AB är personuppgiftsansvarig enligt denna policy. Om du har frågor om hur vi
behandlar personuppgifter, kontakta oss på e-mail info@sortab.se

