
GDPR – dataskyddsförordningen 
 
Information till Fraktkedjan Västs intressenter 
 

Lagen om personuppgifter, General Data Protection Regulation (GDPR) eller 
Dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018. Förordningen är gemensam för hela 
EU och ersätter Personuppgiftslagen (PuL).  

Det är viktigt för oss på Fraktkedjan Väst att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina 
personuppgifter. 
 
Personuppgifter 
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. 
Exempel på detta kan vara uppgifter om dig så som namn, adress, telefonnummer och e-
postadress. 
 
Behandling 
De personuppgifter som vi behandlar används för att kunna utföra beställda tjänster, följa 
avtal samt uppfylla lagkrav. Vi behandlar enbart de personuppgifter där det finns ett syfte och 
vi sparar inte uppgifterna längre än behovet för användning finns.   
 
En behandling kan bland annat innebära insamling, lagring, överföring, arkivering eller 
borttag av personuppgifter.   
 
Rätten till registerutdrag, ändring och borttag av personuppgift. 
Du som privatperson har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ett registerutdrag som 
visar vilka av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära ändring 
och borttag av dina personuppgifter. Det finns dock vissa andra lagar som begränsar detta, 
t.ex. bokföringslagen. 
 
För att säkerställa att beställda registerutdrag hamnar hos den person som äger uppgifterna 
måste blankett ”Begäran om registerutdrag - personuppgifter” fyllas i och skickas via post. 
Blanketten finns tillgänglig på vår hemsida www.fraktkedjanvast.se 
 
Information om eventuell ändring och borttag av personuppgifter tillhandahålles i samband 
med beställt registerutdrag.  
 
Informationsskydd 
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer 
dataskyddsförordningens grundläggande principer, interna riktlinjer och rutiner. De 
datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker 
miljö. 
 
Utlämning till tredje part 
I vissa fall kan en betrodd tredje part behöva ta del av informationen. Kravet är att dessa 
parter godkänner att hålla informationen konfidentiell, följer gällande dataskyddsregler och 
överenskomna riktlinjer samt rutiner. 
 
Vi anser oss nödsakade att dela information om situation uppstår så som misstänkt 
bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot 
våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 
 
Vill Du veta mer om GDPR finns information på Datainspektionens hemsida/länk 
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen 

 

http://www.fraktkedjanvast.se/
http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

