Ansökan om tankkort

0243-784 00

Kundnummer: _____________________________________________________________
*Namn: ___________________________________________________________________
*Adress: __________________________________________________________________
*Postadress: _______________________________________________________________
*Telefon: __________________________________________________________________
*Personnr/Org.nr: __________________________________________________________
E-postadress: _________________________________________________

e-postfaktura

Kortnr: ____________________________________________________________________
Kodnr: ____________________________________________________________________
Kategori/årsmil: ____________________________________________________________
Önskad limit: ____________ kr
Aktiveras även Sandviken båt

Fyll i ovanstående uppgifter. Fält med (*) är obligatoriska. Kod kan du välja en egen med 4 siffror, annars
får du en kod av oss. Brev med kod kommer av säkerhetsskäl 1-2 dagar efter kortet. Du måste vara minst
18 år för att få ett kort.
Efter månadens slut kommer en faktura som ska betalas i slutet av nästkommande månad.

Underskrift

Datum

Jag godkänner att Dalviks Kvarn AB gör en sedvanlig kreditprövning.
Jag har tagit del av informationen i bilaga 1.0 gällande hantering av personuppgifter.
Skicka ansökan till
Dalviks Kvarn AB
Dalvik 600
791 92 Falun

eller maila: info@dalvikskvarn.se

Bilaga 1.0 tankkortskund

Information om behandling av personuppgifter för tankkortskunder
Vi på Dalviks Kvarn AB ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt och vill informera
dig om behandlingen av dina personuppgifter. Se även Dataskyddsförordningen (2016/679).
För att ert tankkort ska fungera behöver vi spara era personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Dalviks Kvarn AB (556198-3155)

Vilka uppgifter samlar vi in?
Dalviks Kvarn AB hämtar in uppgifter i första hand direkt från dig. Det gäller namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.
Vi behandlar även uppgifter om betalningar.
Uppgifterna behålls under den tid då ni aktivt använder er av Dalviks Kvarns tankkort eller så länge det finns en
obetald faktura. Efter det sparas personuppgifterna i ca 2 år. I vissa fall kan uppgifter finnas kvar längre, t ex
uppgifter för ekonomisk bokföring. Om kortet inte används på 2 år raderas dina uppgifter och kortet slutar att
fungera.

Varför samlar vi in uppgifterna?
Dalviks Kvarn AB behöver era personuppgifter för att ert tankkort ska fungera och för att ställa ut en faktura.

Utlämnande av personuppgifter
Dalviks Kvarn AB använder sig av externt system för administration av tankningar och därmed delas era
personuppgifter i nödvändig utsträckning till dessa.
I de fall Dalviks Kvarn AB nyttjar externa parter för övertagande av fordran, dvs finansbolag, överlämnas
personuppgifterna till dessa i nödvändig utsträckning.

Dina rättigheter
•
•

Du kan begära att få de ta del av vilka personuppgifter vi har om dig samt att få de rättade eller raderade
genom att kontakta Dalviks Kvarn AB.
Du kan lämna klagomål om Dalviks Kvarn ABs hantering av dina personuppgifter direkt till myndigheten
Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Särskilt om samtycke för hantering av direktmarknadsföring
Om du vill få möjlighet att ta del av direktmarknadsföring och erbjudanden behöver vi ett aktivt samtycke från dig.
Denna samtyckesblankett hittar du på vår hemsida www.dalvikskvarn.se eller ta kontakt med oss på mail eller
telefon.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Dalviks Kvarn AB.
Dalviks Kvarn AB
Dalvik 600

öppettider: måndag – torsdag 07.00-17.00
fredag

07.00-16.00

791 92 Falun

mail: ekonomi@dalvikskvarn.se

Telefon: 0243-784 00

Dalviks Kvarn ABs personuppgiftsombud/dataskyddsombud:
therese.bergqvist@dalvikskvarn.se

Denna information finns på vår hemsida www.dalvikskvarn.se

