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GDPR

För privatpersoner gällande  
vår tjänst Pick-Up Service. 
Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild 
person. TMR skyddar de personuppgifter vi behandlar om dig i samband med att du 
använder våra tjänster eller kommunicerar med oss.

När vi behandlar dina personuppgifter  
rör det sig vanligtvis om dessa uppgifter:

• Förnamn och efternamn

• E-postadress

• Personnummer

• Postadress och fastighetsbeteckning

• Hushållstyp

• Telefonnummer

• Adress inkl. ev. portkod

I vissa fall behandlar vi även information om dina innerpåsar när det finns en avvikelse 
i de förpackningar du lämnat. Vid avvikelse registreras bilder som behandlas av oss från 
upphämtningsplatsen.

Dina personuppgifter behövs i olika delar  
av vår verksamhet. De kan till exempel behövas när du:

• Beställer innerpåsar

• Beställer hämtning

• När vi har blivit försenade på grund av en trafikhändelse

• När du har ett ärende till vår kundtjänst
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• När det är en avvikelse i de förpackningar du lämnat

• När du inte uppfyller avtalsvillkoren och detta föranleder betalningsskyldighet för 
dig

• Vi kan också använda dina personuppgifter i anonymiserad form för att göra mark-
nads- och kundanalyser

Enligt Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter i för-
hållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar 
dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för 
att uppfylla dina rättigheter.

Du har rätt att: 

• Få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig

• Begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig

• Under vissa omständigheter har du också rätt att begära att vi: 

 – Raderar dina personuppgifter (rätten att bli glömd), 

 – Begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det göra att du inte har 
tillgång till alla våra tjänster. 

Vi kan inte radera dina uppgifter om vi är skyldiga enligt lag att ha kvar dem eller om vi 
behöver dem för att kunna fullgöra avtal med dig.

Namnbyte

Vi hämtar dina personuppgifter från folkbokföringen. Om du har gjort ett namnbyte 
kan det dröja innan ändringen syns i systemet. För att kontrollera att dina uppgifter är 
korrekt registrerade i folkbokföringen kontaktar du Skatteverket.

Vår kundtjänst eller dataskyddsombudet kan inte hjälpa till med att uppdatera person-
uppgifter manuellt.

Läs gärna mer om respektive rättighet på Datainspektionens webbplats (länk öppnar 
extern webbplats).

https://www.datainspektionen.se/

