Dataskyddsförordningen
GDPR General Data Protection Regulation

Vi hanterar din personuppgifter säkert
I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och
ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med
GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på
hur företag behandlar personuppgifter.
Direkt i samband med att du ingår samtycke/avtal med oss, förser du oss med vissa
personuppgifter. När du sedan kommit igång med våra tjänster och produkter
genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att
du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.
Vi på Löwendahls Trafikskola vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din
information skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel av
de som arbetar på trafikskolan har tillgång till informationen om dig, och deras
hantering av informationen är strikt reglerad. Allt för att du ska kunna få en så bra
och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift som
samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

Löwendahls Trafikskola välkomnar denna förstärkning av enskildas rättigheter. Vi
uppdaterar våra villkor genom att komplettera information om hur vi behandlar olika
personuppgifter med vilka nya rättigheter du har. Mer information om hur vi
behandlar dina uppgifter kan du läsa om här nedan, samt i samband med inskrivning
på Löwendahls Trafikskola.

I personuppgifter ingår:

* Inskriven kund/elev på Löwendahls Trafikskola
Namn, personnummer, telefonnummer och e-post
* Fakturering
* Saldo
* Elevcentralen
* Introduktionsutbildning
* Riskutbildning del 1
* Riskutbildning del 2
* Kunskapsprov
* Körprov
* Körkortstillstånd
* Godkänt GDPR
* Godkänt TS
* Bilder och foto på elevcentralen, Facebook /Instagram

Hanteringen av personuppgifter:
Vid inskrivning på Löwendahls Trafikskola kommer du som kund/elev att skriva
under ett samtycke/avtal som berättigar oss att använda personuppgifter eller delar av
personuppgifter. Detta lagras i vårt datasystem men finns även analogt i en pärm, och
som arkiveras när du som kund/elev genomgått utbildningen, är godkänd på
förarprov, eller själv vill avsluta sin utbildning, samt när kund/elevsaldo är på noll.
Samtycket/avtalet kan skrivas ut via hemsidan och översändas till trafikskolan efter
påskrift, eller på trafikskolans kontor.

