
 
 

Information om hur Valfrimobil AB hanterar personuppgifter 
 
Valfrimobil värnar om sina kunders personliga integritet. Nedan förklaras hur Valfrimobil 
samlar in och använder kundens personuppgifter. Den beskriver också kundens rättigheter 
gentemot Valfrimobil och hur kunden kan göra sina rättigheter gällande. 
 
Valfrimobil är att betrakta som personuppgiftsansvarig enligt GDPR för den behandling av 
personuppgifter som Valfrimobil utför avseende Avtal som tecknas med Valfrimobils kunder. 
 
Som Personuppgiftsansvarig är Valfrimobil skyldig att behandla aktuella personuppgifter i 
enlighet med GDPR samt övriga lagar och förordningar som gäller vid varje tidpunkt. 
 
Personuppgiftsbehandling 
 
Avtalet medför att Valfrimobil behandlar personuppgifter om kunden och-/eller dess 
representanter. Ändamålen med behandlingen är att fullgöra och administrera Avtalet, samt 
organisera och planera Valfrimobils arbete. För att kunna uppfylla ändamålen måste kunden 
tillhandahålla Valfrimobil vissa uppgifter. Om dessa uppgifter inte tillhandahålls kan 
Valfrimobil dessvärre inte ingå avtalet. Därutöver kommer Valfrimobil att behandla 
personuppgifter för att upprätta interna rapporter och statistik samt för 
marknadsföringsändamål. Notera att du har rätt att bl.a. invända mot behandlingar som sker 
för dessa ändamål. 
 
Valfrimobil är personuppgiftsansvarig för behandlingar som sker för ovan nämnda ändamål 
och ansvarar för att, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vidta lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder till skydd för dina personuppgifter. 
 
Vid marknadsföring kan Valfrimobil även komma att kontakta Kunden via e-mail förutsatt att 
kunden inte uttryckligen tackat nej till det. 
 
Registrerades rättigheter 
 
Varje registrerad har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka 
personuppgifter om denne som behandlas av Valfrimobil och för vilka Valfrimobil är 
personuppgiftsansvarig genom att skriftligen kontakta Valfrimobil. Varje registrerad har även 
rätt till portabilitet och begära att dennes uppgifter rättas eller raderas, att behandlingen 
begränsas, att eventuella samtycken återkallas och att dennes uppgifter inte ska användas för 
direktmarknadsföring. 
 
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-
mail till: info@valfrimobil.se 
 
Valfrimobil AB, Hagavägen 25, 784 31 Borlänge, Sverige 
Telefon +46 10-166 41 00, valfrimobil.se	


