Dokumentnamn/ärende
Integritetspolicy
Ersätter datum
Upprättad av
Jannica Valler

Datum
2018-05-23

Dokumenttyp
Policy

Godkänd av
Hillevi Valler

Utgåva
1
Sida (av)
1 (1)

Integritetspolicy
Wallers Buss Bergslagsresor AB
Denna information vänder sig till dig som är kund hos oss, både i samband med bokning av
buss, bussresa och då du begär offert av oss. Den vänder sig även till dig som besöker vår
hemsida, vår Facebook-sida eller på annat sätt kommunicerar med oss, ex via mail eller
telefon.
Personuppgiftsansvar
Wallers Buss Bergslagsresor AB (nedan kallad WB) är personuppgiftsansvarig för
behandlingen hanteringen av dina personuppgifter. Din integritet och säkerheten för dina
personuppgifter är viktig för oss. WB ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas
på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Som kund hos WB accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till
den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi ber dig därför
att noggrant läsa igenom integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till WB.
Hantering av personuppgifter
WB kan komma att samla in personuppgifter såsom e-postadress, namn, postadress och
telefonnummer, likväl som sådan information som inte utgörs av personuppgifter såsom
postnummer, ålder och kön. Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika
sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd.
WB samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan dels för att fullgöra, förbättra
och anpassa våra åtaganden och tjänster. Dels för att tillgodose dina önskemål och dels för
att kunna ge kunden en så bra och säker upplevelse som möjligt.
För dig som vill veta mer
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina
personuppgifter. Om du vill kan du kontakta Oss via epost info@wallersbuss.com
Du kan också besöka datainspektionen.se för generell information om dina rättigheter
gällande personuppgifter.
Ändringar i denna integritetspolicy
WB förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy från tid till annan. Datumet för
den senaste ändringen anges nedan.
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