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Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen, att gälla. Dataskyddsförordningen 
reglerar behandling av personuppgifter och kommer ersätta den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Ett av 
många krav i den nya Dataskyddsförordningen är att företag måste lämna information kring hur företaget 
behandlar sina kunders personuppgifter. För att uppfylla detta krav har MRF tagit fram följande 
Information om behandling av personuppgifter. 

Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av 
Motorbranschens riksförbund (MRF) org.nr 802002-3480 och Motorbranschkonsult AB 556078-8811  Box 
5611 114 86 Stockholm, info@mrf.se och 08-701 63 00. Du kan även besöka oss på Karlavägen 14 A. 

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av 
dina rättigheter som vi beskriver nedan är du välkommen att kontakta oss. 
 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket ändamål (varför) och på vilken laglig grund? 

1. För att kunna administrera ert medlemskap och skicka relevant information 

• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter 

• Skicka relevant information och erbjudanden 

• Företagsnamn 

• Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, e-post och telefonnummer). 

Laglig grund: Fullgörande av avtal 

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas och en tid därefter 
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2. För att kunna administrera seminarier, utbildningar, event, prenumerationer, produkter och abonnemang  
(t ex MRFs tidning Motorbranschen, MRF Online, MRF Begtest. MRF Kalkyl och MRF VIM)  

• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter 

• Skicka relevant information och erbjudanden 

• Namn 

• Företagsnamn 

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer) 

Laglig grund: Fullgörande av avtal/intresseavvägning 

Lagringsperiod: Till dess att aktiviteten, prenumerationen, abonnemanget köpet avslutas och en tid 
därefter. 

 

3. För att kontakta medlemmar och potentiella medlemmar med relevant information och marknadsföring 

• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter 

• Skicka relevant information och erbjudanden/marknadsföring 

• Namn 

• Företagsnamn 

• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). 

Laglig grund: Intresseavvägning 

Lagringsperiod: Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka 
nej. 
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Varifrån hämtar vi dina personuppgifter? 
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi även samla in uppgifter från offentliga källor. 
 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina 
personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett 
företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner t.ex. molntjänst-
leverantörer eller liknande. 

Samarbetspartners. I ett fåtal fall, t.ex  för att kunna organisera event som Lack- & skadekonferensen eller 
BegBil, så delar vi vissa företagsuppgifter med samarbetspartners för det eventet. (Enligt skäl 14 till 
Dataskyddsförordningen så omfattar den inte behandling av personuppgifter rörande juridiska personer, 
exempelvis uppgifter om namn på och typ av juridisk person samt kontaktuppgifter. Den behandling av 
personuppgifter som rör medlemsregistret inklusive kontaktuppgifter till medlemmen (företaget) kan 
därför falla utanför Dataskyddsförordningens tillämpningsområde). 
 

Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system 
finns inom EU/EES. 
 

Känsliga personuppgifter  
Vi har inte rätt att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott inom ramen för vår 
kundadministration. 
 

Dina rättigheter 
Du har enligt dataskyddsförordningen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av dina 
personuppgifter.  

Återkalla ett lämnat samtycke 
Ett samtycke behöver endast inhämtas om vi inte kan stödja vår behandling av personuppgifter på någon 
annan laglig grund. Om du har lämnat ett samtycke för någon behandling, t.ex. därför att vi vill göra 
behandlingar som går utöver avtalet eller vad som ryms inom en intresseavvägning, har du rätt att när som 
helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke. Återkallelsen av ditt samtycke påverkar inte 
lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke innan detta återkallas.  
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Rätt till tillgång  
Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt att få tillgång till 
information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier 
av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är 
under behandling.  

Rätt till rättelse 
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt med beaktande av 
ändamålet med behandlingen komplettera ofullständiga personuppgifter, bl.a genom att tillhandahålla 
kompletterande information. 

Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd)  
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter hos oss. Sådana 
förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats 
in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns 
någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas 
berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats 
på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi 
omfattas av.  

Du har inte alltid rätt att bli raderad. Om vi t.ex behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett 
ingånget avtal med dig eller för att administrera ett reklamationsärende behöver uppgifterna inte raderas. 
Vi får även behandla uppgifter som är kopplade till fordonet, t.ex uppgifter om genomförda felsökningar 
och eventuella arbeten som tidigare har utförts, inklusive information om eventuella delar eller produkter 
som har reparerats, bytts ut eller installerats för att kunna utföra säkra reparations- och servicetjänster på 
fordonet under den tid som fordonet är i drift, kopplat till respektive bilregistreringsnummer och/eller 
chassinummer. 

Rätt till begränsning av behandling 
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 
Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som 
ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter sig att 
personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver 
personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver 
personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen i väntan på 
kontroll av huruvida våra berättigade skäl att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina skäl. 

Personuppgifterna behöver inte begränsas om alla uppgifter som vi behandlar är korrekta och nödvändiga 
för att fullgöra ett ingånget avtal med dig.  
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Rätt att invända mot behandling 
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en 
intresseavvägning. Vi får inte längre behandla personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande 
berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det 
sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att dina 
personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Om du invänder mot marknadsföring kommer 
dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.  

Du kan inte invända mot sådan behandling som är nödvändig för oss för att kunna fullgöra ett ingånget 
avtal med dig.  

Rätt att inge klagomål 
Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller annan behörig 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett 
klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda 
intrånget begicks.  

Rätt till dataportabilitet 
Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig och som du har 
lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa 
till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när 
behandlingen grundar sig på ett samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har 
rätt till överföring av personuppgifterna direkt från medlemsföretaget till en annan personuppgiftsansvarig 
när detta är tekniskt möjligt. 

Kontakta oss 
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av 
vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per post eller e-post 
(info@mrf.se). Våra kontaktuppgifter framgår på vår hemsida www.mrf.se. 

Kontakta Datainspektionen 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet d v s ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om 
du anser att ett företag behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till 
Datainspektionen. 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 
Vi kan komma att göra ändringar i vår information om personuppgifter. Den senaste versionen av 
integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. 
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