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Integritetspolicy PackBud Nordic AB 
 

Övergripande principer 
PackBud Nordic AB och dess dotterbolag (ibland ”Vi”, ”Vår” och ”Oss”) förbinder sig att skydda och respektera 
dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra 
relevanta normer. För att tydliggöra hur Vi behandlar information om dig och den information du delger Oss, 
redovisar Vi här våra grundläggande principer för hur Vi behandlar personuppgifter. 
PackBud Nordic AB och dess dotterbolag ger dig möjlighet att via Vår Sajt (PackBud.com) ladda upp önskade 
transportjobb. I och med detta erhåller Vi information om ditt namn och uppgifter om hur du kan bli kontaktad. Vi 
får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med 
kreditkort. 
För att vi skall kunna förbättra Våra tjänster kan Vi vid vissa fall även be dig om kompletterande information. 

Cookies 
Denna Sajt använder Cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på 
uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är 
tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, 
blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas, läs mer information nedan. 
Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. 
Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig.  
När du besöker de delar av Sajten, som kan anpassas efter din användarprofil eller som kräver att du är 
inloggad, måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av Vår 
webbplats utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet. 

Säkerhet 
För att förhindra obehörig åtkomst och för korrektheten hos informationen använder Vi oss av envägskryptering 
när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, PayEx 
Solutions, uppfyller de säkerhetskrav som är standard inom branschen. Standarden gäller för alla som handskas 
med betalningstransaktioner för betalkort och kreditkort. 
För åtkomst till ditt konto på Sajten krävs ett personligt lösenord. Du ansvarar för att bevara ditt lösenord så att 
inte någon obehörig kommer åt det. För mer information om hantering av lösenord, se Del B, punkt 1 i Våra 
Användarvillkor. 

Användande av personuppgifter 
Genom att använda Sajten för att få ett transportjobb utfört, samtycker du till att Vi lagrar och använder uppgifter 
om dina beställningar samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att Vi ska kunna 
fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre 
service. Uppgifterna lagras och används även ibland i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att 
Vi, såvida du inte uttryckligen skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att 
kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller olika undersökningar. Du har när som helst 
möjlighet att skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för 
marknadsföringsändamål. Använd då vårt kontaktformulär eller maila direkt till support@packbud.com. 
Vi behandlar dina personuppgifter med yttersta försiktighet och försäkrar att dina kunduppgifter endast används 
av PackBud Nordic AB, eventuella dotterbolag till och utvalda samarbetspartners till PackBud Nordic AB. Vi 
kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om 
det krävs i samband med att du beställt en tjänst eller om Vi anser att det krävs för att skydda och försvara 
rättigheter eller egendom tillhörande PackBud Nordic AB och dess dotterbolag. 
 
PackBud Nordic AB, 556899-1193, Slottet, ing H, 752 37 Uppsala, är personuppgiftsansvarigt enligt 
personuppgiftslagen. För information om personuppgiftslagen hänvisar vi till http://www.pul.nu/lagtext.html. 
 
Om du har andra frågor rörande Vår behandling av personuppgifter ber Vi dig kontakta Oss på följande adress: 
 
PackBud Nordic AB 
Anckargripsgatan 3 
211 19 Malmö 


