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INTEGRITETSPOLICY 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Vector Traffic Academy AB, med           

organisationsnummer 559273-2746 (”VTA”, ”vi” eller ”oss) som personuppgiftsansvarig        

kommer att behandla dina personuppgifter när du köper och genomgår vår körkortsutbildning            

(”Utbildningen ”) eller kontaktar oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra              

dem gällande. 

Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt av oss. Du kan                 

när som helst kontakta oss om du har några frågor kring dina personuppgifter eller denna               

personuppgiftspolicy, genom att maila oss på info@vectortraffic.se.  

Våra adressuppgifter är: 

Vector Traffic Academy AB 

559273-2746 

Östra Rådhusgatan 6 

903 26 UMEÅ 

Sverige/Sweden 

1 Personuppgifter som samlas in om dig, ändamålen och laglig grund 

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk               

person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller              

foto, men även indirekt t.ex. information som tillsammans med annan information går att             

härleda till en viss person. 

Vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du köper                 

och genomgår Utbildningen. De personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn,             

personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), körkortstillstånd,       

uppgifter om din utveckling inom ramen för körkortsutbildningen, uppgifter i din           

kommunikation med oss samt IP-adress och annan information som samlas in via cookies och              

liknande tekniker när du besöker vår hemsida. Personuppgifterna inhämtar vi direkt från dig i              

samband med att du köper och genomgår vår körkortsutbildning, när du kommunicerar med             

oss eller besöker vår hemsida.  

Vi behandlar personuppgifter för följande syften och med följande lagliga grunder: 

● För att administrera Utbildningen och kommunicera med dig . Dina        

personuppgifter kommer att behandlas för att administrera ditt köp av och deltagande i            

Utbildningen, samt för att kommunicera med dig. Behandlingen är nödvändig för att           
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fullgöra avtalet mellan oss, och för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera             

med våra utbildningsdeltagare. 

● För att skapa ditt användarkonto. Dina personuppgifter kommer att behandlas för         

att vi ska kunna skapa ett användarkonto som ger dig tillgång till vår digitala             

läroplattform. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan oss.

● För att boka och genomföra dina kör- och teorilektioner, riskutbildning,         

kunskaps- och körprov. Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi ska          

kunna boka in och genomföra dina kör- och teorilektioner samt riskutbildning, kunskaps-            

och körprov. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal och de rättsliga            

förpliktelser som åligger oss som trafikskola.

● För att följa dina framsteg. Dina personuppgifter, närmare bestämt dina framsteg          

under Utbildningen, kommer att behandlas för att vi ska kunna följa och utvärdera dina             

framsteg i syfte att säkerställa att du får rätt stöd. Behandlingen är nödvändig för att              

fullgöra avtalet mellan oss.

● För att utveckla och förbättra Utbildningen.  Dina personuppgifter, så som dina         

framsteg och användarstatistik i vår digitala läroplattform samt synpunkter du lämnar i           

din utvärdering av Utbildningen, används för att skapa statistik i aggregerad form, vilket            

innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Behandlingen är nödvändig för vårt           

berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra Utbildningen.

● För att höra dina synpunkter. Efter avslutad Utbildning kan vi komma att be dig             

utvärdera Utbildningen. Dina synpunkter du lämnar i utvärderingen används i         

aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte kan identifiera dig. Behandlingen är           

nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra Utbildningen.

● För att säkerställa en trygg och säker Utbildning. VTA tillämpar nolltolerans mot           

påverkan av droger och/eller alkohol under Utbildningen. Det innebär att dina          

personuppgifter, närmare bestämt utandningsprov, kan komma att behandlas inför dina         

körlektioner i syfte att bedöma om lektionen kan genomföras. Behandlingen är nödvändig           

för vårt berättigade intresse av att säkerställa en trygg Utbildning för dig och en säker              

arbetsmiljö för våra medarbetare.

● För att följa lagar. VTA är skyldiga att följa svensk lag. Det innebär att dina              

personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra            

rättsliga förpliktelser, t.ex. rättsliga förpliktelser som åligger oss som trafikskola.

● För att skydda VTA, dig och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det             

behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter,            

affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon            

annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra                
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berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra             

gällande rättsliga anspråk. 

● Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan även användas för andra specifika syften           

än som framgår ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det. Vi kan exempelvis, med                 

ditt samtycke, publicera en referens som du lämnat eller inkludera dig i artiklar om ditt              

deltagande i Utbildningen, för att marknadsföra Utbildningen.

2 HUR DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA 

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och             

företag: 

● Personer som arbetar hos oss eller för oss. Dina personuppgifter kommer att delas            

med personer som arbetar hos eller för oss, men bara personer som behöver tillgång till              

dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

● Tjänsteleverantörer. Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som         

hjälper oss att leverera vår Utbildning. Vi använder leverantörer som tillhandahåller vår           

digitala läroplattform, simulatormjukvara, molntjänster för lagring och bokföring, teknisk        

support, marknadsföringstjänster samt analysverktyg. Dessa företag får bara behandla        

dina personuppgifter enligt instruktioner från oss, eller för att uppfylla sina rättsliga           

skyldigheter. Vi jobbar enbart med noggrant utvalda leverantörer så att dina          

personuppgifter är i trygga händer.

● Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva         

delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Det gäller till exempel då vi bokar             

tid för riskutbildning, kunskaps- och körprov hos Transportstyrelsen eller annars om det           

krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran                

från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

3 BEHANDLING UTANFÖR EU/EES 

Som huvudregel förs inga personuppgifter ut ur EU/EES. Skulle en överföring ske, till exempel              

för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredje land, görs överföringen i enlighet med tillämplig               

lag. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om              

adekvat skyddsnivå är säkerställd. 

4 SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER 

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med              

behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.  
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Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland               

sparas för olika ändamål. Det kan vara fallet om en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots                  

att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.   

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga             

lagkrav.  

5 DINA RÄTTIGHETER 

Du bestämmer, det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och               

påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina              

rättigheter: 

● Rätt att få information om och tillgång till dina personuppgifter.  Du har rätt           

att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av             

dem. Vid upprepade förfrågningar kan vi komma att ta ut en administrativ avgift.

● Rätt till rättelse. Om de uppgifter vi har om dig är inaktuella eller felaktiga har du              

rätt att begära rättelse och komplettering av uppgifterna.

● Rätt till radering. Du har rätt att begära radering om uppgifter, förutsatt att           

uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt               

behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.  

● Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina           

personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från          

dig har hanterats.

● Rätt att invända mot behandling. För det fall personuppgiftsbehandlingen grundas         

på berättigat intresse har du rätt att invända mot behandlingen. Vi måste upphöra med             

behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt             

behandling.

● Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på        

samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss.               

Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.

● Rätt att flytta dina personuppgifter. Du har, i vissa fall, rätt att få ut de              

personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att              

kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

● Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och            

lämna in klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina         

personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.imy.se. Du kan även            

höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
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När du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgiften som angetts ovan. 

6 UPPDATERING I POLICYN 

VTA kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade            

versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker              

vår hemsida för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.  

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 2021-02-05. 


