SCANIA
INTEGRITETSPOLICY
Ett kärnvärde för oss på Scania är Respekt för individen. Detta är grunden för allt vårt
samarbete oavsett om du är en värderad kund, en fordonsförare, en medarbetare i vår
globala organisation eller en betrodd partner/leverantör, och det gäller även när du besöker
våra webbplatser, lokaler eller evenemang.
• Vi hanterar dina personuppgifter när vi:
• levererar våra produkter och tjänster.
• stöttar och hjälper dig när du använder våra produkter och tjänster.
• uppfyller och följer upp våra och dina avtalsåtaganden.
• följer lagen.
• informerar om produkter och tjänster samt kommande evenemang.
• förbättrar kvaliteten och utvecklar våra produkter och tjänster samt vår organisation.
För oss är det självklart att vi hanterar och skyddar dina personuppgifter med respekt och
integritet. Ibland använder vi betrodda partner för att hjälpa oss att leverera våra produkter
och tjänster. När vi behöver dela dina personuppgifter med dessa, försäkrar vi oss om att de
behandlar dina personuppgifter med samma respekt och integritet som vi gör.
I denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka personuppgifter vi kan komma att
behandla, varför vi gör det och hur vi ser till att dina rättigheter och din integritet
respekteras. Om du har några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta
oss på Scania.
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INTEGRITETSPOLICY FAQ
Delar scania mina personuppgifter med tredje part?
Scania säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.
För att kunna erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna utnyttjar vi vår globala
organisation och ett globalt nätverk av betrodda partner. Det innebär att vi vid olika tillfällen
kan behöva dela dina personuppgifter (eller valda delar) inom koncernen eller med betrodda
partner. Typiska exempel är:
•

När du köper något i Scanias Webbshop delar vi vissa personuppgifter med partner
som hanterar betalningen eller levererar paket.
• Vi behandlar dina personuppgifter i IT-system som utvecklas, levereras eller driftas
av externa IT-partner.
• Vi använder tredje part för att organisera evenemang och när vi bokar hotell,
transporter och liknande till dig.
• När du ringer till vår hjälptelefon (Emergency Assistance) kan vi komma att dela
personuppgifter med tredje part, som exempel bogseringsföretag.
När vi behöver dela dina personuppgifter med våra partner, försäkrar vi oss om att de
behandlar dina personuppgifter med samma respekt och integritet som vi gör.
Om lagen kräver det delar vi personuppgifter med offentliga myndigheter.

Var behandlar scania mina personuppgifter?
Scania är ett globalt företag med verksamhet i över hundra länder. För att kunna erbjuda de
bästa produkterna och tjänsterna utnyttjar vi vår globala organisation och ett globalt nätverk
av betrodda partner. Det innebär att vi ibland behandlar dina personuppgifter (eller utvalda
delar) både inom och utanför EU. När vi gör det följer vi alltid gällande förordningar och
försäkrar oss om att personuppgifterna hanteras på ett säkert sätt. Om dina
personuppgifter förs utanför EU-området sker det med säkerställt skydd.
I detta sammanhang betyder "behandling" alla typer av bearbetning av personuppgifter, som
insamling, inspelning, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring,
återsökning, konsultation, användning, offentliggörande genom överföring, spridning, annan
anpassning eller en kombination av dessa, begränsning, radering eller förstöring.

Hur skyddar ni mina personuppgifter?
Vi ser mycket allvarligt på hur vi skyddar dina personuppgifter. Vi kommer inom rimlig gräns
att vidta de rättsliga, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att
skydda personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller olaglig tillgång.
Vi ser löpande över våra säkerhetsåtgärder med hjälp av de säkerhetssystem som finns
tillgängliga.
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Hur länge sparar ni mina uppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla:
•
•
•

våra avtalsåtaganden gentemot dig.
syftet för vilket uppgifterna samlades in.
våra lagliga skyldigheter.

Vad har jag för rättigheter?
Rätt till åtkomst
Du kan begära ett gratis registerutdrag som visar vilka av dina personuppgifter som vi
behandlar.
Registerutdraget skickas till den adress som vi har registrerat i våra system. Du kan också be
att få det utlämnat på ett lokalt Scaniakontor mot identifiering.

Rätt till rättelse
Du har rätt att uppdatera dina personuppgifter för att säkerställa att vi alltid har rätt
information.

Rätt till radering
Du får, utan onödigt dröjsmål, ta bort dina personuppgifter om:
• personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in.
• du tar tillbaka ditt samtycke i de fall behandlingen uteslutande baseras på ett sådant.
• lagen kräver att de raderas.

Rätt till invändning
Du har alltid rätt att neka behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring. Det här
är en absolut rättighet, så om du motsätter dig det, stoppar vi all vidare användning av dina
personuppgifter för detta ändamål.
Du har också rätt att invända mot all behandling som genomförs av legitima skäl. Om du gör
det måste du redogöra för vad du är missnöjd över och varför. Då är vi skyldiga att redovisa
tvingande skäl till vår behandling som överskuggar individens intressen, rättigheter och
frihet, eller visa hur vår behandling etablerar, genomför eller försvarar våra legitima anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
Behandlingen kan vara begränsad i följande situationer:
• När du tror att dina personuppgifter är felaktiga och du har begärt en rättelse hos
oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad under
tiden vi undersöker om dina personuppgifter är felaktiga.
• När databehandlingen är olaglig, men du motsätter dig att dina personuppgifter
raderas och i stället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
• När du behöver dina personuppgifter för att kunna bestämma, verkställa eller
försvara rättsliga påståenden, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter
för vår behandling.

Rätt till överföring av personuppgifter
Du har rätt att erhålla de personuppgifter du har lämnat till oss för att kunna använda dem
på annat håll. Denna rätt gäller endast om vår behandling av dina personuppgifter baseras
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på den rättsliga grunden att du har gett ditt samtycke till databehandling eller om du har
ingått ett avtal med oss.

Meddelande om överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande förordningar, ber vi att
du rapporterar det till oss snarast möjligt. Du har också rätt att lämna ett klagomål till
dataskyddsmyndigheten i ditt land.

Hur kontaktar jag er om jag har frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta Scaniakoncernens Dataskyddsombud eller prata med
din lokala kontakt på Scania.
Telefon: +46 8 553 810 00
Postadress: Scania CV AB, Att: Data Protection Office, ZCD, S-151 87 SÖDERTÄLJE,
Sweden.
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PERSONUPPGIFTER
SOM BEHANDLAS
Vilken typ av personuppgifter som vi samlar in beror på vilken relation du har till Scania. I
flikarna nedan får du detaljerad information om de personuppgifter vi samlar in för olika
ändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som kund?
När du eller dina medarbetare beställer en produkt eller tjänst behandlar vi din
kontaktinformation för att kommunicera och leverera beställningen.
Om du är näringsidkare blir alla uppgifter som vi behandlar om ditt företag personliga
uppgifter.

Varför behandlar vi
Vilka kategorier av personuppgifter
dina personuppgifter? behandlar vi?
•
För att lämna en offert

•
•
•
•

För att leverera enligt
kontrakt

•

•
För att tillhandahålla
tjänster och support
För att informera dig om
produkter och tjänster som
vi tror kan vara av intresse
För att följa upp leveransen
och hur nöjd du är med våra
produkter och tjänster och
för att be dig att delta i
undersökningar

•
•
•
•
•
•

För att genomföra ändringar
eller korrigera fel
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•
•

Organisationsfakta (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Om du är näringsidkare behandlar vi
finansiella uppgifter som kreditbetyg
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Om du är näringsidkare behandlar vi också
finansiella uppgifter som kreditbetyg,
bankkonton och betalningar samt
avtalsrelaterade uppgifter som
kontraktsnummer, ordernummer, fakturor
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Kontaktpreferenser

Rättslig
grund

Berättigat
intresse

Avtalsåtagande

Avtalsåtagande

Berättigat
intresse

Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Kontaktpreferenser

Berättigat
intresse

Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Leveransadress
Inköp och transaktioner

Berättigat
intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är förare?
Som förare finns det tre huvudsakliga sätt att interagera med Scania på:

Du kör ett fordon från Scania
Om din arbetsgivare ingår ett avtal med Scania som inkluderar Scania's Connected
Services, kommer ditt fordon att övervakas av Scania och din arbetsgivare. Vi samlar in olika
typer av driftsdata från fordonet, som bränsleförbrukning, körmönster, fordonets geoposition, felkoder etc. Allt detta blir personuppgifter när vi kan identifiera vem som kör
fordonet.
Vi behandlar dessa personuppgifter för att:
•
•
•
•
•
•

leverera de tjänster som begärs av kunden.
leverera beställda underhållstjänster till fordonet.
genomföra fjärrdiagnostik samt reparations- och underhållsplanering.
ge support.
uppfylla avtalsåtaganden och lagliga skyldigheter.
förbättra kvaliteten och vidareutveckla våra produkter och tjänster.

Personuppgifterna vi samlar in tillhandahålls antingen av din arbetsgivare, samlas in från
fordonet eller skapas i Scanias IT-system som du använder.

Du deltar i en förartävling som arrangeras av Scania
Om du väljer att delta i en förartävling som arrangeras av Scania måste vi samla in en del av
dina personuppgifter – till exempel ditt namn och din kontaktinformation – för att hantera
registrering och deltagande. Denna information tillhandahålls direkt av dig.

Du hamnar i nöd och ringer Scania Assistance
Om du är med om ett tillbud eller en olycka och kontaktar oss för assistans behöver vi
behandla dina personuppgifter för att kunna identifiera dig, förstå nödsituationen, bistå med
hjälp och nå dig för löpande information om hur vi löser ditt ärende.

Varför behandlar vi
Vilka kategorier av personuppgifter
dina personuppgifter? behandlar vi?
För att uppfylla våra
avtalsåtaganden som:
• att leverera tjänster
som begärs av
kunden/din
arbetsgivare
• att leverera
beställda
underhållstjänster till
fordonet
• att genomföra
fjärrdiagnostik samt
och reparations- och
underhållsplanering
• att ge support
För att följa upp
avtalsåtaganden gentemot
kunden /din arbetsgivare
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•
•
•

•

•

Rättslig
grund

Körbeteende, till exempel körmönster
inklusive geo-plats och driftstimmar
Identifieringsdata, till exempel fordonets
ID-nummer, IP-nummer, MAC-adress,
förar-ID, användar-ID (i IT-systemet)
Prestandadata från fordonet, till exempel Avtalsåtagande
information från fordonskomponenter,
bränsleförbrukning, bromsanvändning,
växling, batterianvändning, motordata och
felkoder
Systemloggar från Scanias IT-system

Körbeteende, till exempel körmönster
inklusive geo-plats och driftstimmar

Berättigat
intresse

•
•

•
•
För att hantera ditt
deltagande i våra
förartävlingar

•
•
•
•
•

För att ge vägassistans

•
•
•
•
•
•
•

För att förbättra kvaliteten
och utveckla våra produkter
och tjänster

•

•

Identifieringsdata, till exempel fordonets
VIN-nummer, IP-nummer, MAC-adress,
förar-ID, användar-ID (i IT-systemet)
Prestandadata från fordonet, till exempel
information från fordonskomponenter,
bränsleförbrukning, bromsanvändning,
växling, batterianvändning, motordata och
felkoder
Systemloggar från Scanias IT-system
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Ålder
Vilka språk du talar
Din arbetsgivares företagsnamn
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Fordonets ID-nummer
Registreringsnummer
Beskrivning av nödsituationen inkl.
beskrivning av eventuella fysiska skador
och behov av medicinsk hjälp
Geografisk position
Fordonsdata för fjärrdiagnostik
Körbeteende, till exempel körmönster
inklusive geo-plats och driftstimmar
Identifieringsdata, till exempel fordonets
ID-nummer (inkl. VIN och chassi-ID), IPnummer, MAC-adress, förar-ID
Prestandadata från fordonet, till exempel
information från fordonskomponenter,
bränsleförbrukning, bromsanvändning,
växling, batterianvändning, motordata och
felkoder
Nödassistans

Samtycke

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är anställd?
När du söker en tjänst på Scania ber vi dig att lämna vissa personuppgifter för att kunna
behandla din ansökan, till exempel kontaktinformation och CV med tidigare
arbetserfarenheter, utbildning och intyg.
Under din anställning på Scania behandlar vi dina personuppgifter för att:
• administrera din anställning.
• fullfölja våra skyldigheter som arbetsgivare.
• uppfylla vårt berättigade intresse för att
o styra, planera och utvärdera arbetet.
o skydda företagets medarbetare och dess tillgångar.
o kontakta och informera medarbetare.
o vara transparanta för ägare och allmänheten.
När du har lämnat företaget behandlar vi en begränsad mängd personuppgifter som krävs
för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, till exempel uppgifter som visar din
anställningsperiod.
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Varför behandlar vi
Vilka kategorier av personuppgifter
dina personuppgifter? behandlar vi?
•
För personaladministration

•
•

För uppfyllandet av lagliga
skyldigheter (till exempel
rapportering till
myndigheter,
dokumentation av
rehabilitering, att vi följer
kollektivavtal.)

•
•
•
•
•
•

För planering och
uppföljning

För att ge tillgång till
Scanias IT-system och
kunna förbättra dessa

•
•
•
•
•
•
•

För säkerhet vid
nödsituationer

För att skydda anställda och
företagets tillgångar

För extern överföring av
personuppgifter för att du
ska kunna utföra dina
arbetsuppgifter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rättslig
grund

Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Anställningsuppgifter (anställningsnummer,
Avtalsåtagande
användar-ID, foton)
Finansiell information (till exempel lön,
skatt, utlägg, tidrapporter,
bankkontonummer
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Medborgarskap
Laglig
Födelsedatum
skyldighet
Finansiell information (lön, skatt)
Medlemskap i fackförbund (för att följa rätt
kollektivavtal, samlas in vid behov)
Organisationsinformation (till exempel
arbetsplats, kostnadscenter, ansvarig chef) Berättigat
intresse
Prestationsutvärderingar
Utvecklingsplaner
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Användar-ID
Berättigat
intresse
Användarinställningar i system
Loggar över din användning av Scanias
system
Kontaktuppgifter (till exempel namn, epost, telefonnummer, adress)
Skydd av vitala
Närmast anhörig
intressen
Medborgarskap
Födelsedatum
Accessloggar från IT-system och
entrésystem
IT-loggar från applikationer och
Berättigat
nätverkstjänster
intresse
Kameraövervakning
Rapporter av säkerhetsincidenter
Berättigat
Kontaktuppgifter (till exempel namn, eintresse
post, telefonnummer, adress)
Licensuppgifter inkl. körkort
Undertecknande av kontrakt
Stillbilder och video

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som är
partner/leverantör?
Om du arbetar som representant för en leverantör som tillhandahåller produkter och
tjänster till Scania behandlar vi en begränsad mängd av dina personuppgifter, till exempel
din kontaktinformation och ID. Det gör vi för att kunna utvärdera erbjudandet, hantera
överenskommelsen och ge dig tillgång till relevanta IT-system.
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Why do we process
your data?

What categories of personal data do we
process?
•

För att utvärdera offerter
från dig eller din
arbetsgivare

•
•
•

För att ingå kontrakt med
dig eller din arbetsgivare

•
•
•

För att ge dig access till
Scanias IT-system

•
•
•
•

För att kommunicera med
dig eller din arbetsgivare

•

Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post,
telefonnummer, adress)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Om du är näringsidkare behandlar vi också
finansiella uppgifter som kreditbetyg och
prissättning
Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post,
telefonnummer, adress)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress,
telefonnummer och organisationsnummer)
Om du är näringsidkare behandlar vi också
finansiella uppgifter som kreditbetyg,
bankkonton och betalningar
Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post,
telefonnummer, adress)
Användar-ID
Språkinställningar
Loggar över användningen av Scanias
system
Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post,
telefonnummer, adress)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)

Legal
ground

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

Vilka personuppgifter behandlar vi gällande dig som besöker oss?
När du besöker våra webbplatser ger din webbläsare oss information som hjälper oss att
förstå hur du använder våra webbplatser, till exempel om du använder en mobilenhet eller
en dator, vilken region i världen du surfar från och vilken webbläsare du använder. Dessa
uppgifter hjälper oss att skräddarsy vår webbplats och förbättra din upplevelse. I din
webbläsares integritetsinställningar kan du bestämma exakt vilken information du delar med
oss.
Vi använder ett begränsat antal cookies för att hjälpa oss att förstå hur du använder våra
webbplatser, för mer information om vår användning av cookies, se vår cookie policy.
När du besöker våra lokaler eller evenemang måste vi samla in några personuppgifter om
dig och dina eventuella medresenärer för att göra besöket lyckat och säkert.

Varför behandlar vi
Vilka kategorier av personuppgifter
dina personuppgifter? behandlar vi?
För att förbättra
upplevelsen när du besöker
vår webbplats
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•
•
•
•
•

Rättslig
grund

IP-adress
Typ av webbläsare och version
Berättigat
Operativsystem
intresse
Datum och tid vid besöket
URL för sidan som hänvisade dig till Scania

För att kunna utvärdera
användningen av vår
webbplats och förbättra den

•
•
•
•
•
•

För att uppfylla syftet med
ditt besök hos Scania

För att skydda våra
besökare och företagets
tillgångar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-adress
Webbläsarinställningar
Typ av enhet som används när du besöker
webbplatsen
Kontaktuppgifter (till exempel namn, e-post,
telefonnummer, adress)
Medresenärs uppgifter (till exempel namn,
e-post, telefonnummer, adress, ålder)
Organisationsdata (till exempel
företagsnamn, land, företagsadress och
telefonnummer)
Språk
Önskemål gällande kost
Information om resa och boende
Körkortsuppgifter
Uppgifter om besöksvärden
Användarloggar från IT-system och
entrésystem,
IT-loggar från applikationer och
nätverkstjänster,
Kameraövervakning
Rapporter om säkerhetsincidenter

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

Berättigat
intresse

COOKIE POLICY
Vår webbplats använder cookies. Nedan hittar du ytterligare information om dessa cookies,
vad de är, vilka cookies vi använder, vad vårt syfte är för att använda dem och hur du gör för
att blockera eller ta bort cookies.
Med undantag för cookies som är absolut nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig på
webbplatsen och använda dess funktioner, använder vi bara cookies om du har tillåtit oss att
göra det genom att markera rutan "Ja, jag accepterar er användning av cookies". Observera
att om du inte tillåter oss att använda cookies kan det påverka din surfupplevelse negativt.

Vad är en cookie?
Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din enhet
när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till den ursprungliga
webbplatsen vid varje påföljande besök eller till en annan webbplats som känner igen den
cookien. Cookies är användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen en
användares enhet.
En typ av cookie sparar en fil permanent på din dator. Den kan sedan användas för att
anpassa denna webbplats baserat på dina val och intressen. En annan vanlig typ av cookie
är session cookie. När du besöker en webbplats skickas session cookies mellan din dator
och servern för att samla in information. Session cookies sparas inte när du stänger din
webbläsare. Du hittar mer information om cookies på www.allaboutcookies.org.

Vad använder vi cookies till?
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Till exempel hjälper
cookies till att verifiera användaren om användaren loggar in på webbplatsen, genom att
bestämma vilken information som är tillgänglig på en viss webbsida. Dessutom kan
inloggningsinformation lagras i en cookie, så användaren kan komma in på och lämna
webbplatsen utan att behöva skriva in samma inloggningsuppgifter om och om igen.
Cookies används också för att hjälpa dig att spara viss information på webbplatsen, till
exempel favoritprodukter etc. De används också för att samla in anonym statistik om
användarbeteenden för att vi ska kunna förbättra upplevelsen av webbplatsen.

Cookies som används på vår webbplats
Vi använder följande kategorier av cookies på denna webbplats:
•

•
•

Permanenta cookies finns kvar på användarens dator/enhet under en förutbestämd
tidsperiod. Permanenta cookies används för att samla in identifierande uppgifter om
användaren, till exempel webbläsarbeteende eller användarinställningar för en viss
webbplats.
Session cookies lagras tillfälligt i din webbläsare och raderas när webbläsaren är
stängd.
Cookies från tredje part tillåter tredje part att ladda ner cookies till din enhet. De kan
användas för att spåra din surfhistorik eller låta dig skicka en sida från vår webbplats
till ditt sociala media-konto, som Facebook eller Twitter.

För mer information om vilka cookies vi använder, se vår detaljerade lista på cookies nedan.
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Så blockerar du och/eller tar bort cookies
Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningen av din webbläsare så att den
automatiskt blockerar lagring av cookies eller meddelar dig när en webbplats vill lagra
cookies på din dator. Tidigare lagrade cookies kan också raderas genom din webbläsare.
Mer information finns på din webbläsares supportsidor. Om du använder flera olika enheter
för att komma åt vår webbplats (dator, surfplatta eller smartphone) måste du ändra
inställningarna för webbläsare på alla enheter.
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