
 Integritetspolicy Biljouren 

Biljouren i Åkersberga AB (556587-6611) är en helt fristående auktoriserad verkstad för VW 
person- och transportbilar, Audi , Skoda, Seat samt BMW. Vi är en fullservice-anläggning för 
mekaniska arbeten, karosseri & lackering samt glas.

Biljouren (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna 
integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

01    Bakgrund och syfte
02    Vilka personuppgifter behandlar Biljouren?
03    För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
04    Hur skyddar vi dina personuppgifter?
05    Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
06    Samtycken
07    Dina rättigheter

01 
Bakgrund och syfte
För oss på Biljouren är det viktigt att värna om våra kunders personliga integritet, samt att följa gäl-
lande lagar och regler för hantering av personuppgifter. Vi vill här informera dig om hur vi hanterar 
dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos 
oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för 
vilka Biljouren är personuppgiftsansvarig. Det här gör vi för att kunna uppfylla våra åtaganden 
gentemot dig, men också för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och utveckla våra tjänster så 
de passar just dig både idag och i framtiden.
Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till 
dessa. Har du ytterligare frågor är du såklart alltid välkommen att kontakta oss

02
Vilka personuppgifter behandlar Biljouren?
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har 
samlat in från dig eller en tredje part, exempelvis Transportstyrelsen.

Personuppgifter som du har lämnat till oss:
När du gör ett köp hos oss, hyr/lånar ett fordon, ingår avtal om däckförvaring eller lämnar ditt 
fordon på vår verkstad kommer du att lämna viss information om dig till oss.  Informationen du 
lämnar kan vara till exempel ditt namn, registreringsnumret på ditt fordon, dina kontaktuppgifter, 
kortnummer, annan ekonomisk information eller ditt personnummer. Den här informationen behö-
ver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från köpet/servicen 
så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och 
garantiärenden.



Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part:
När du lämnar in ditt fordon på vår verkstad för reparation eller service kommer vi samla in upp-
gifter om ditt fordon. Informationen är främst av teknisk karaktär såsom uppgifter om körsträcka, 
status på olika komponenter, användning av bilens funktioner och analys av bilens olika egenska-
per. Vid verkstadsbesök kommer vi även spara uppgifter om verkstadsbesöket, genomförd felsök-
ning och det arbete som utförts inklusive de produkter som reparerats, skiftats eller installerats. Vi 
samlar in information om fordonets olika identifikationsnummer. Om kredit önskas så förekommer 
det att vi gör kreditupplysningar. Om du besöker vår hemsida kan vi även komma att automatiskt 
samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress. På vår anlägg-
ning har vi uppmärkt kameraövervakning. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som 
vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse, har köpt eller fått tillgång till 
från offentliga register och databaser, till exempel nationella fordonsregister eller olika kreditupplys-
ningstjänster.

De personuppgifter som anges ovan kan vi komma att behandla om dig även i de fall någon an-
nan lämnar in ditt fordon till oss för reparation eller service för din räkning. Om du lämnar in ett 
fordon som någon annan är registrerad ägare för eller som representerar ett företag behandlar vi 
ditt namn och dina kontaktuppgifter.

03
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra 
åtag-anden gentemot dig, förbättra våra erbjudanden och tjänster och kommunicera dessa till dig 
samt för att tillvarata våra rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal 
ingås behandlar vi följande personuppgifter för följande ändamål:
Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter, ditt bilägarnummer, registreringsnummer, for-
donsinformation, information om de produkter eller tjänster du köpt/hyrt/lånat eller önskat upp-
lysning om samt betalningsinformation (till exempel kortnummer eller faktureringsadress) i syfte att 
administrera vårt kundförhållande, inklusive din betalning. Vi behandlar även dessa uppgifter för 
att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig 
med den information om de produkter och tjänster som du har begärt från oss. Information som 
finns lagrad i fordonets dator kan komma att behandlas för att utföra service och underhåll eller för 
att kunna göra felsökningar och konstatera och åtgärda fel på fordonet.
Vi behandlar uppgifter om ditt namn, ditt köp och dina kontaktuppgifter, uppgifter om ditt köp, re-
gistreringsnummer och eventuell fordonsinformation för att kunna hantera dina eventuella anspråk 
på ångerrätt, reklamation, krav eller garanti.
Vi behandlar uppgifter om ditt namn, personnummer och dina körkortsuppgifter samt uppgifter om 
din ekonomiska situation för att kunna fastställa din identitet när vi ingår avtal med dig och för att 
göra kreditprövningar. Behandlingen av ditt personnummer är klart motiverad med hänsyn till 
vikten av säker identifiering i samband med ingåendet av våra avtal och för att kunna lämna ut 
fordon.
När du har hyrt/lånat ett fordon av oss behandlar vi uppgifter om ditt namn, dina kontaktuppgifter, 
vilken tidsperiod och vilket fordon du har disponerat så vi ska kunna administrera eller vidarefaktu-
rera eventuella böter, avgifter eller skador och liknande som är kopplade till den tid du disponerat 
fordonet.
Uppgifterna kan också komma att behandlas för att kunna utföra test av IT-systemen som används 
för att administrera din beställning av våra produkter eller tjänster, i syfte att säkerställa att dessa 
håller hög kvalité och säkerhetsnivå.



04
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit relevanta säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har 
redundanta brandväggar med intelligenta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda 
och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Fysisk tillgång till data är skyddad via 
diversifierade skalskydd där endast behörig personal har tillträde och om data flyttas utanför vårt 
datacenter för säkerhetskopiering, krypteras informationen. Våra anställda har strikta instruktioner att 
hantera all information i enlighet med gällande lagar, regler och policys. Endast de personer som 
behöver tillgång till system där personuppgifterna lagras ges tillgång och all data är skyddat med 
accessregler.

05    
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Beroende på vilket ändamål som ligger till grund för en viss behandling av dina personuppgifter 
sparar Biljouren dina personuppgifter under olika lång tid. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad 
vi har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika 
myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. Nedan har vi listat några exempel på hur 
länge vi sparar dina personuppgifter.

• När du har köpt våra produkter eller tjänster sparar vi som utgångspunkt dina uppgifter så
länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal.

• Fordonsinformation sparas under fordonets uppskattade ”livslängd”.

• Filmer från kameraövervakningen sparas i 30 dagar.

• I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direkt
marknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet
rör är denna tid olika lång. Biljouren kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att
skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande
dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.
Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring, nyhetsbrev och
påminnelser kommer vi att spara dessa personuppgifter tills du avregistrerar dig eller ber oss
sluta kontakta dig.

• I de fall uppgifterna samlats in från tredje man för att användas för direktmarknadsföring
så sparas uppgifterna inte längre än Biljouren har rätt till det och där klara regler eller
riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

• För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information
som krävs enligt sådan lag om vårt avtal med dig i sju år.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att
göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.



06 
Samtycken
För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Biljouren komma att be om ditt samtycke innan 
behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. 
Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Biljouren att fråga om 
ditt uttryckliga samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

07
Dina rättigheter
Du har rätt att av Biljouren begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också 
rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behand-
lingen samt att få vissa uppgifter raderade.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Biljouren i 
ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen 
(1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads 
upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

Vill du komma i kontakt med oss i frågor gällande personuppgifter, maila till 
biljouren@biljouren.se

Denna integritetspolicy fastställdes av Biljourens ledning 2020-11-16. 
Senaste uppdatering 2020-11-16.




