Information kring LTG Swedens behandling av
personuppgifter
LTG Sweden AB (f.d. Mobitec) – en del av Luminator Technology Group – är ett
globalt företag inom design och tillverkning av passagerarinformationssystem för
kollektivtrafik.
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter
Sveriges tidigare PUL-lag. Den nya dataskyddsförordningen skall skydda enskildas
grundläggande rättigheter och friheter, och då särskilt rätt till skydd av och kontroll
över sina personuppgifter.
För LTG Sweden innebär det ökade krav på hur vi behandlar och använder personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha information om hur
dina personuppgifter används (kontaktuppgifter längst ner i detta dokument).
Vad är en personuppgift?
Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en levande, fysisk person, och kan bland annat vara personnummer,
namn, adress, foton, e-postadress m.m.
Vad menas med behandling?
Behandling av personuppgifter är i princip allting som går att göra med dem, till
exempel att samla in, registrera, lagra dem eller skriva ut uppgifterna.
Vilka personuppgifter vi behandlar och ändamål
För att bland annat möjliggöra kontakt med kunder, leverantörer och intressenter
krävs det att LTG Sweden lagrar och behandlar personuppgifter (främst endast ej
känsliga personuppgifter) och endast i nödvändig omfattning. Tänk därför alltid på att
endast lämna uppgifter som är relevanta och efterfrågas.
Beträffande behandling och ändamål för Mobitec Access Web-användare meddelar
vi att de personliga data vi har (namn och e-postkonto) endast används i syfte att
logga in, använda våra molnbaserade tjänster och att återställa användarnamn. För
att kunna fortsätta använda sig av våra tjänster krävs att dessa ovannämnda villkor
accepteras.
För den som önskar säga upp sitt konto ber vi kontakta support.sweden@mobitec.eu
Laglig grund för behandling av personuppgifter
LTG Sweden har laglig grund för att behandla personuppgifter, se även punkten
ovan. Berättigat intresse innebär att det görs en intresseavvägning mellan nyttan av
behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. I Dataskyddsförordningens artikel 6 beskrivs detta och följande paragrafer är tillämpliga för vår
verksamhet:








Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter
behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är
part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant
avtal ingås.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en
annan fysisk person.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger
tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Undantaget för intresseavvägning (GDPR artikel 6) är ämnat för att göra det möjligt
att hantera viss information utan samtycke, så länge det finns ett ”berättigat intresse”.
Till ej känsliga uppgifter hör till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Förutom Dataskyddsförordningen finns även andra lagkrav, som gör det nödvändigt
att behandla och lagra personuppgifter, såsom bokföringslagen.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av LTG Sweden.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar och lagrar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är
nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter enligt GDPR där du har rätt till information om när och hur
dina personuppgifter behandlas och att du ska kunna ha kontroll över dem. Du är
alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha information om hur dina personuppgifter används (se kontaktuppgifter nedan).
Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta LTG Sweden AB, organisationsnummer 556546-6793,
Box 97, 524 21 Herrljunga, vid frågor kring dina personuppgifter. Telefonnummer
0513-229 01.

