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Integritetspolicy  

Inledning 
Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar information och 
personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar 
personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra 
obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. MaserFrakt är personuppgiftsansvarig 
för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, MaserFrakt.  

Syfte 
Vår integritetspolicy omfattar samtliga samtliga bolag inom MaserFrakt-koncernen. Du ska 
alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och syftet med denna 
policy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för 
dina rättigheter och hur du ska gå tillväga om du har synpunkter eller vill framföra klagomål 
till oss.   

Mål 
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och 
respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska 
behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

När samlar vi in personuppgifter? 

MaserFrakt behöver dina personuppgifter om dig när du 

• är delägare i MaserFrakt 

• utför uppdrag åt MaserFrakt 

• gör en intresseanmälan till en MaserFrakts projekt. 

• gör en intresseanmälan till någon av MaserFrakts tjänster. 

• gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar oss, eller 

• om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och MaserFrakt. 

 

MaserFrakt använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information 

om dig eller den utrustning du använder. Mer information om MaserFrakts användning av 

cookies hittar du här. 
  

http://www.maserfrakt.se/wp-content/uploads/2018/05/Information-om-Cookies.pdf
http://www.maserfrakt.se/wp-content/uploads/2018/05/Information-om-Cookies.pdf
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Hur länge sparas uppgifterna? 

MaserFrakt sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för 

att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. 

 
Varför behandlar MaserFrakt uppgifter om dig? 

MaserFrakt behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar 

MaserFrakt personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, 

säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden, utbildningar och felavhjälpning. 

 

Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

MaserFrakt an komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter 

förMaserFrakts räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om 

personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer NCC tillse att sådan överföring 

sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag. 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande 

lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata MaserFrakt rättsliga intressen eller för att 

upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska 

problem. 

 

Förändringar av Integritetspolicyn 

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om MaserFrakt genomför 

några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer MaserFrakt att informera dig innan 

ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas publicerad på 

MaserFrakt webbplats – www.maserfrakt.se 
  

http://www.maserfrakt.se/
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Rätt att begära information, rättelser mm 

Om du inte vill att MaserFrakt behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta 

till MaserFrakt. Du har rätten att erhålla information om vilka personuppgifter som MaserFrakt 

behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om 

registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få 

felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller 

raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur MaserFrakt 

behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@maserfrakt.se eller via 

växelnumret 0243 – 25 70 00. 

 
 
 
 
Antagen av koncernledningen 2018-00-00 samt av styrelsen den 2018-00-00. 
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