Integritetspolicy
Drivec AB är förpliktigad att skydda din integritet och denna integritetspolicy anger vilken typ
av information vi samlar in och vad vi gör med den.
När du blir kund hos Drivec samlar vi in dina kontaktuppgifter: Företagsnamn/namn,
organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och i behövliga fall
föraridentifiering, så som namn, anställningsnummer och e-postadress.
Drivec verkar som personuppgiftsbiträde med tjänsten Drivec Cloud. I tjänsten lagras digital
information om hur fordonet framförts. Vidare lagras data om användare av tjänsten.
Tjänsten Drivec Cloud används för att följa upp körsätt och fordon för att minska
miljöbelastning.
Drivec varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter,
uppladdad fordonsdata eller användningstrender till något bolag eller någon annan
organisation utanför vårt företag.
När du kontaktar vår support samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska
kunna hjälpa dig med ditt ärende. Drivec använder dina kontaktuppgifter enligt befintligt
Drivec Cloud-konto eller annan lämnad uppgift för att kunna fakturera de tjänster som är
avtalade.
Drivec använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår
hemsida och tjänsten Drivec Cloud. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du
konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas
i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder tjänsten
Drivec Cloud eller hemsidan och ger möjlighet till att kundanpassa och göra tjänsten mer
relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information
eller kunna utvärdera innehållet i dina filer. Du kan förhindra lagringen av cookies genom att
göra en lämplig inställning i din webbläsare. Drivec Cloud kräver cookies för fullständig
funktionalitet.
Vi förstår hur viktig din data är för dig
Därför ser vi till att din data är skyddad och tar ansvar för att den hanteras i enlighet med
GDPR.
The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj och ersätter
Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla
företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.
Vi på Drivec vidtar de åtgärder som behöver genomföras. Om ni har frågor angående vårt
löpande arbete med anpassning till GDPR-lagen så kan ni höra av er till support@drivec.se
eller slå en signal på 042-10 89 70

Om GDPR:
GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det
engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj
2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. I och med att GPDR är
en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.

