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I den här integritetspolicyn förklarar vi vilka uppgifter vi hanterar, vilka vi sparar och 
varför. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.  

När vi skriver nedan ”du” så avses såväl dig som är privatkund, innehavare av 
färdtjänstkort och företagskunder.  

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med oss och med hur vi behandlar dina uppgifter. 

Vad är en personuppgift och vem ansvarar för de? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet.  

Bålsta Taxi AB ansvarar för de personuppgifter vi behöver använda i samband med din privata 
taxiresa, din resa som företagskund eller om du boka resa med färdtjänst.  

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: styrelsen@balstataxi.se 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte? 

För vilka 
ändamål 
behandlar vi dina 
personuppgifter? 

Vilka 
personuppgifter 
behandlar vi? 

Laglig grund Vilka uppgifter sparas? 

För att kunna 
hämta och köra 
dig så det passar 
dina behov (t.ex. 
rollstolanpassad 
bil) 

Adress, 
telefonnummer 
till resenärer, tid 
och plats du vill 
bli hämtat; email 
adress vid 
bokning via 
email; 

Behandling är 
nödvändig för 
att kunna 
utföra våra 
tjänster och i 
den mån det 
behövs för 
fakturering 

 

Bokar du privat en körning sparas inga 
uppgifter om dig. 

 

Som företagskund finns 
faktureringsadressen i vårt system. 

 

Vid samhällsbetalda resor finns de 
uppgifter vi får från kommunen i vårt 
system. 

 

E-postadresser sparas bara om de 
lämnas till oss eller under kontakt i 
pågående ärenden.   

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi får från kommunen i 
samband med färdtjänst. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part. 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är 
underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett person-
uppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra 
instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 

mailto:styrelsen@balstataxi.se
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• IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra 
IT-lösningar). 

• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 

• Körningar (anslutna åkerier) 
 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har 
angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga 
garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla 
personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och 
åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell 
överföring av personuppgifter. 

Vi förmedlar aldrig dina personuppgifter till någon annan tredje part. 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi 
så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Har du frågor hur länge 
just dina uppgifter finns hos oss, tveka inte att kontakta oss under styrelsen@balstataxi.se. 

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina 
personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). 
Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna 
uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. 

Vad har du för rättigheter? 

Rätt till tillgång 

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer 
om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till 
dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, 
kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har 
samlats in. 

När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare 
uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till 
rätt person. 

Rätt till rättelse 

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det 
angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.  

Rätt till radering 

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: 

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller 
behandlats. 
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. 
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Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss 
från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- 
och skattelagstiftning. 

Rätt till begränsning 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan 
göras av flera anledningar. 

• Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad 
behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 
• Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver 
uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I 
dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. 
• Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig 
grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att 
kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få 
uppgifterna raderade. 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva 
lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för 
att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. 

Rätt att göra invändningar mot behandling 

Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av 
personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning 
som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna 
fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett 
tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, 
rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller 
försvara rättsliga anspråk. 

Du har även möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för 
direktmarknadsföring, till exempel nyhetsbrev. Då kommer vi att upphöra med behandlingen av 
dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av 
direktmarknadsföringsåtgärder. 

Rätt till klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som 
utövar tillsyn över behandling av personuppgifter om du anser att dina uppgifter hanteras på ett 
felaktigt sätt. 

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida: 
https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/dina-rattigheter/ 
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