
Integritetspolicy för dig som har ett konto 

 

Taxi Kungälv AB org nr 556777-2743 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För Taxi 

Kungälv AB är integritet en självklarhet för dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot 

oseriösa taxiföretag. Såväl under resan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna 

dig trygg med att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid 

skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. 

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas på grund 

av att du, din familjemedlem eller det företag som du arbetar på har registrerat ett konto hos oss. 

Utöver vad som anges i denna policy behandlar vi även personuppgifter om dig på grund av att du 

gör eller har gjort en resa med oss tex. Personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till 

din resa. 

 

Våra kontaktuppgifter 

Om du vill komma i kontakt med oss angående frågor rörande dina personuppgifter når du oss 

enklast via mail taxikungalv@gmail.com ,postadress Kongahällagatan 36 A, Besöksadress Kongahällag 

1 eller på telefon 0303-13750 

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter 

Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. 

All insamling och behandling av dina personuppgifter görs med syfte att administrera ditt konto hos 

oss samt följa gällande lagar och regler. 

 

För att administrera ditt konto 
Ändamål Vilka personuppgifter Laglig grund Tid 

För att skapa och 
administrera ditt 
konto 

Namn,adress, 
mailadress,telefonnummer 
och resehistorik. 

Nödvändigt för att 
fullfölja vårt avtal 
med dig 

Vi raderar ditt konto 
och tillhörande 
information om du 
varit inaktiv i två år 
förutsatt att du inte 
har några skulder hos 
oss. 

För att kunna 
informera dig om 
tidigare resor 

Dina tidigare resor och till 
vilken summa dessa gjorts 

Samtycke som du 
lämnat genom att 
tacka ja till att 
resehistorik sparas 
för att du skall kunna 
informeras om dina 
tidigare resor 
kopplade till ditt 
konto  

Uppgifterna sparas 
under två år från 
genomförd resa 

mailto:taxikungalv@gmail.com


Betala resa med 
faktura 

Namn, adress, e-
postadress samt 
personnummer 

Nödvändigt för att vi 
ska kunna ta betalt 
med faktura och 
därigenom kunna 
fullfölja vårt avtal 
med dig. Orgnr eller 
personnummer är 
motiverat till vikten 
av säker identifiering 
av dig som 
betalningsansvarig 
för resan 

Uppgifterna sparas 
fram till fakturan är 
betald. Vi raderar ditt 
person/orgnr om du 
inte längre vill ha 
möjlighet att betala 
via faktura, förutsatt 
att du betalat alla 
dina skulder. 
Vi raderar ditt konto 
med tillhörande 
information om det 
varit inaktivt i två år, 
förutsatt att du inte 
har några skulder till 
oss 

Kreditprövning för 
att bedöma din 
betalningsförmåga 
när du vill ha 
möjlighet att betala 
resor mot faktura 

Ditt personnummer, dina 
kontaktuppgifter samt 
information som vi 
inhämtar från 
kreditupplysningsföretag 

Nödvändigt för att 
kunna ge dig kredit, 
ta betalt via faktura 
och därigenom 
kunna fullgöra vårt 
avtal med dig. 
Behandling av ditt 
personnummer eller 
orgnr är motiverat 
med hänsyn till 
vikten av en säker 
identifiering av dig 
som 
betalningsanvarig för 
resan. 

Uppgifter som är 
nödvändiga för att 
göra en 
kreditupplysning. 
Kreditupplysningen 
samt resultatet av 
denna raderas så 
snart din 
betalningsförmåga är 
kontrollerad. 

 

 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Taxi Kungälv AB. 

Vi kan dock komma att dela en del av dina uppgifter med eventuella andra leverantörer om det är 

nödvändigt för att fullgöra våra åligganden till er som kund. Samtliga leverantörer behandlar endast 

personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner. 

 

Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. 

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. 

 



- Återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla hela eller en del av ett lämnat 

samtycke om behandling av personuppgifter. Det har dock ingen effekt på vår behandling av 

dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. 

-  

- Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig 

behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, tex. 

Ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som är under 

behandling. 

-   

- Rätt till rättelse: Du har rätt att onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade samt att 

genom tillhandahållande av information komplettera ofullständiga personuppgifter. 

 

- Rätt till radering: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina 

personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är 

nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt 

samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för 

behandlingen som du invänder mot behandlingen och det saknas berättiga skäl att fortsätta 

med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt 

eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Taxi 

Kungälv AB omfattas av. 

 

 

- Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att 

behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du 

bestrider uppgifternas korrekthet ( dock endast under en tid som ger oss möjlighet att 

kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna 

raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver 

personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre 

behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du invänt mot 

behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina 

personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. 

 

- Rätt att invända mot behandling: du har rätt att när som helst invända mot behandling av 

dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning.  

 

 

- Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten ( 

Integritetsmyndigheten) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över 

behandling av personuppgifter. 

 

- Rätt till dataportabilitet: Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de 

personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och 



maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på 

ett avtal. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan 

personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.  


