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Integritetspolicy
Din integritet är viktig för oss på Forslunds Bulktransport AB (”FBTAB”), org 556100-1024 och vi ansvarar
för den information som du förser oss med, vi är personuppgiftsansvarig. Denna policy beskriver hur vi på
FBTAB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vilka är vi
FBTAB är ett åkeri som erbjuder transport- och terminaltjänster samt därmed förenlig verksamhet. Vi går
att nå via:
• Telefon, 026-10 99 55
• E-post, info@fbtab.se
• Post, Forslunds Bulktransport AB, Gamla Depåvägen 21, 806 47 Gävle

För vem gäller policyn
Denna Integritetspolicy är tillämplig för dig som är arbetssökande, kund, leverantör eller av annan
anledning söker kontakt med oss. Denna policy gäller inte för anställd, där hänvisas till
”Personuppgiftspolicy för anställd”.

För dig som är arbetssökande
De personuppgifter FBTAB behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar
genom kontakt med oss via e-post, brev eller telefon. Vi kan också komma att samla information från
referens. Informationen kommer raderas efter tillsatt tjänst om du inte uttrycker en önskan om att vi ska
spara dina uppgifter för eventuellt framtida rekryteringar, då spar vi dina uppgifter genom samtycke i upp
till 2 år efter din ansökan.

För dig som är kund och leverantör
FBTAB kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat
av namn, adress, e-postadress, befattning och telefonnummer. Personuppgifter som förekommer i
bokföringsmaterial så som fakturor och fraktunderlag sparas enligt gällande bokföringsregler.

Övriga kontakter
Om du via kontakt med FBTAB lämnar dina personuppgifter kan dessa komma att behandlas olika
beroende på vad ditt ärende är när du söker kontakt med oss. FBTAB spar personuppgifter i de fall det
krävs för att uppfylla gällande lagar och regler.

Säkerhet
FBTAB skyddar dina personuppgifter genom teknisk och organisatorisk lösning. För att komma åt system
med personuppgifter krävs inloggning med rätt behörighet.
Bokföringsdata sparas inom Sverige, övriga data sparas inom EU.
Vi säljer inte information vidare till 3:e part.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till FBTAB
på adressen ovan (under "Vilka är vi") få besked om vilka personuppgifter som FBTAB behandlar om dig
samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när
som helst begära att vi raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat
samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Rätten att bli
raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna (t ex bokföringslagen).
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